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SzUlÖ földem—
.... gyönyör vidékek

Ti láttátok az én bölcsömnek ringását

S ácsorgó ajakam els mosolygását

X Szülém forró kebelén.

**tátok a víg gyermek játékait,

"> íQú örömit, gondjait,

Éltem vidám reggelén.

\ Berzsenyi.

Nyomatott Kectkeinétaii , Scilidy Kirolyn41. 1860.
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Hic amor, haec patria est.

^N >^ yi''g- Aeneid. 1 V. 347.
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E L O S Z O.

liecskemét város történetét megírni átalában

nehéz föladat : földirati helyzeténél fogva

ugyanis nevezetesb országos események szin-

helyeül nem szolgálhatván, történetkönyve-

inkben alig egypárszor említtetik, és ennél-

fogva ott, hol már jelöntékeny községkint

szerepel, történetéhöz az anyagot kiválólag

helyi adatok szolgáltatnák; de az 1241. 1526.

és 1599. évi török és tatár pusztítás e várost,

söt egész vidékét annyira megzilálta, hogy a

helybeni adatokon kivül szétszórva levk ösz-

szegyjtésére , egyetlen ember életkora, leg-

jobb igyekezet mellett is elégtelen.

A város levéltára, szenvedett viszontag-

ságai dacára is, az utóbbi századokra vonat-

kozólag oly érdekes történelmi adatokat rejt,

oklevelek és jegyzökönyvekben, hogy azok

földerítése, kiaknázása, történetirati mozgal-

maink jelen korszakában, a városnak saját

helyi érdekétl elvonatkozva is hazafiúi köte-

lességet föltételez ; mihez képest én a város

története megírásával kapcsolatban álló nehéz-

ségeket belátva , egyelre csupán egy — a

Magyar tudományos Academia 1851. Dec. 22.
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kelt fölszólításához képesti — „Kecskeméti
Oklevéltár"at szándékoztam gyjteni, mely-

nek alapján majd egy szerencsésb utód annak

történetét is megírhassa ; — ámde az imént

említett adatok nagy része a jegyzökönyvek-

ben, a nélkül liogy önálló oklevelet képezné-

nek , elhintve levén , — sem az itt lappangó

okleveleket összeillesztés, sem a jegyzkönyvi
adatokat fölvilágosító alkalmazás nélkül köz-

leni nem lehetett ; s midn az „Oklevéltár" ki-

állításán igyekeztem, a város múltjára elég

tartalmas kifutásommal, szül földem iránti

kedves kötelességemet s polgártársaim rég

táplált igényüket érvényesítem.

A történelem s kiválólag e város történe-

te, saját polgáraha folytonosan mily nagy ha-

tással volt ,— mmd a tényez , mind az élvez

erk irányában különösen föltnteti azon kö-

rülméíiy : mikép a város történetének bizo-

nyos pontjaira vonatkozó adatok, si szóha-

gyomány alakjában, a lakosok minden rétege

között némi kegyelettel ápoltatva, századok

óta föntartattak , — az értelmesb osztályból

többen, a város múltja fölötti elmélkedései-

ket, szóval és Írásban kifejleszteni törekedtek,

— a legutóbb lefolyt 30 év pedig Kecskemét

történetére vonatkozó irodalmi terményekben

oly gazdag volt, hogy ez sokkal jelöntékö-

nyebb vállalatnál is kitn lenne; mindenik

zajt ütött, de kívánt eredmény nélkül:— mert

Katona József korán elhalt, — Szokolai
Hártó Jání)s hivatással nem bírt, — a
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többi pedig* csak futólag ismertet tünemény

maradt.

Lássuk e mozgalmakat.

Katona József Kecskeméten 1792.

Nov. 11. született, s 1830. Apr. 16. élte 38-ik

évében, mint városi tiszti fügyész ugyanitt

elhalt. Költi hírnevét „Bánkban'^ cimtí jeles

drámája alapította meg; azonban irodalmi

hagyományából tüzetesen ide tartozik törté-

nelmi buvárlatának említése, melylyel széles

olvasottságának egész súlypontját, úgy lát-

szik, hn szeretett szül földe Kecskemét vá-

ros történelmi adatainak gyjtésére irányzottá.

1834-ik évben ugyanis Trattner-Károlyi pesti

nyomdájában 131 kecskeméti elfizet párt-

fogása mellett megjelent : „Szabados Kecs-
kemét alsó Magyarország els mez-
várossá történetei. Hiteles levelekbl
öszveszedte néhai Katona József, sza-

bados Kecskemét várossá ffiscálissa."

Élbeszédében nyilván gyaníttatja derék Föl-

dink : hogy a város történetének kidolgozását

vette föladatul ; de meddig haladhatott ,
—

tudni nem lehet. A korán elhunytnak édes

atyja idsb Katona József némi hasznot re-

ményIvén e kézirat, vagy hihetleg csak jegy-

zetekben maradt vázlat kinyomatásából , azt

tudomás szerint Báhnt Antal kegyesrendi ta-

nár segédkezése mellett sajtó alá adta; de e

144 kis nyolcadrétü lapra terjed könyvecske

nem Kecskemét története, hanem csak a tör-

ténelmi kútfk kezdetétl a Magyar nemzet
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beköltözéséig dunatiszaközéii a népvándorlási

korszak eseményeinek rendezetlen vázlata,

helyenkint a történelmi fon-ások elferdítésé-

vel, — mit magáról ilQabb Katona Józsefrl

hinni nem lehet, föltételezni nem szabad.

—

Az élbeszédben igért munka nem levén foly-

tatva — Kecskemét története elmaradt. ')

1846-dik évben a kecskeméti nyomdából

ily cim könyv került ki: „Szabados Kecs-
kemét városának történetirati esmér-
tetése, az az régibb kori és jelen álla-

potjának lehet hív eladása, írta Szo-
kolay Hártó János." — E munka 30 évi

vajúdás után pillantotta meg az árnyékvilágot.

Szokolai Hártó János Kecskeméten 1781.

Sept. 8. született s ugyanitt 1853. Nov. 2-kán

73-dik éves életkorában, meghalt. — Asztalos

mesterséget tanúit ; a rajztanban kevés el-

menetelt tett ; verselésre nagy hajlammal bírt.

Kecskemét történetére vonatkozó verseit 1815.

évi Aug. 25-kén mutatta be elszer a városi

Tanácsnak , kinyomatására segedelmet kér-

vén, de ekkor s még utóbb ismételt kérései-

vel néhányszor elutasíttatott ; midn elvégre

az elvénhedt és nehezebb munka általi kenyér-

keresetre már tehetetlen embert megszánta

•) Katona József életrajza s irodalmi és polgári munkaköre

ismertetéséül lásd : Csányi Janóstul Katona József rövid

életrajzát 1840. Társalkodó 43. szám. — Vahot Imrétl:

Magj'ar Tliália 1853. 290 lap. — Toldy Ferenctl : A ma-

gyar költészet kézikönyve II. köt. Pest. 1857. 359—361.
lap. — Horváth Dömétl: l?ánkbán 4 dik kiadás. Kecske-

mét. 1H»;0.
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Tomori-Szabó Sándor akkori kecskeméti ta-

nár, s verseit megsimítva, közben számos és

tartalmas jegyzetekkel ellátva , a mmikát
annyira vitte, hogy a különben csak 740 pár

versbl álló és ez arányban 48 lapra terjed-

het versezet 180 nyolcadrétü lapot foglal;

de állapotán segítve így sem ln : utóbbi éveit

nyomorogva élte át. Viszontagságos s önma-
gára szintúgy mint a vele érintkezésben állot-

takra nézve sok kellemetlenséíyp:el rakott éle-

téhöz, a városi és pestmegyei jegyzkönyvek
bséges adatokkal telvék '). Szellemi és anyagi

tekintetben oly mostoha körülmények között,

mint Szokolai volt,— avatatlanul a szakmára,

készületlenül a tárgyra, szükségben a kút-

fkre nézve, — józan értelm embernek tör-

ténelmi munkát kezdenie nem szabad, írnia

nem lehet.

A „Magyar- és Erdélyország képek-
ben" cim jeles folyóirat 1853-ban megjelent

I. flizetében Yaliot Imre „Kecskemét és a

kecskeméti puszták" cím alatt, több hely-

beniek által készséggel szolgáltatott adatok-

búi, egy történet-, föld-, nép- és helyirati

cikket közöl 21 knyomatú rajz kíséretében,

s ezt egy év múlva, a füzet második kiadatá-

sakor, Kecskeméten gyjtött elfizetés útján

') Lásd: Kecskemét város tanácsi jegyzökönyveit: 1815. év,

77 lap, 236 pont.— 1815. év, 152 lap, 581 pont.

—

1815. év, 182 lap, 706 pont — 1822. év, 10 lap, 41

pont. — 1846. év, 346 lap, 2104 pont. — Pestmegye kis-

gyülési jegj^zÖkönyve 1843. Sept. 12. 5014 pont. — 1844.

Febr. 10. fenyít törvényszék Ítélete 178 szára.— stb.
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„Kecskemét város leírása" cím alatt, kü-
lön negyedret íiizetkében is kiadta. E cikk

alapját az általam elbb hivatalos célra szer-

kesztett adatok alkotják, de sajátomnak azt

úgy a mint áll , többé nem vallhatom , miután

nemcsak közleményemen ki\áíl esett tárgyak-

kal vegyíttetett , söt Szokolai Hártó János
munkájának történeti alapot nélkülöz számos
jegyzeteivel is elárasztatott ; egyébiránt hiá-

nyai mellett is e cikk Kecskemétnek eddig

közlött ismertetései közül legkimerítettebb , a

kiálKtás pedig a kiadóknak minden esetre

díszöktíl szolgál.

1856-ban a Kecskeméten székel pest-

solti megyehatóság egyik elkel hiva-

talnoka felhívására , hogy állítólag bizonyos

bécsi frangú egyénnek a város, kiválókép

pusztái irányábaui tudvágya kielégíttessék

,

néhány ívre terjed vázlatot szerkesztettem,

mely épen három év múlva , magam és mások
nem kis meglepetésünkre, — a nélkül hogy
Kecskemét város idközben megváltozott pol-

gári állása figyelmbe vétetett volna, misze-

rint 185 7-ik évi Május 24-kén kelt leg-

felsbb rendeletnél fogva. Mezváros-
búi Várossá emeltetett, mindazon jo-

gokkal és elnyökkel, melyek az or-

szág szabad királyi városait illetik, s

közigazgatási tekintetben a helybeni
szolgabir()i hivatal megszntetésével
közvetlenül a megyehatóság alá he-

lyeztetett, — névtelenííl . ugyanazon híva-



talos hirlap tárcájában közöltetett, melynek a

megváltozott viszonyokat nem tudnia szabad

nem volt '). A helyreigazítás végett beküldött

kérelmem elhangzott ,
— a szerkesztség által

figyelmbe nem vétetett.

Mellzve Csányi Jánosnak 1 840-ben

kiadott jeles közleményét ^ , F e r e n c z y J ó-

z séfnek 1844-iki^), s Fényes Eleknek
1851-iki *) rövid cikkeiket, — a közelebbi 30

év alatt Kecskemétrl négy munka jelent

meg; de azokbúl e város történetét megta-

nulni nem lehet.

Még ifjú koromban szül városom múlt-

járól hallott szóhagyományok s némely régi

emlékiratok figyelmem annyira felfokozták,

hogy e tárgyra vonatkozó adatok gyjtése

önkénytelenül ffeladatommá ln ; — midn
végleges hazaköltözésem után igénytelen sze-

mélyem községi hivatalra alkalmaztatott,

gyjtési vágyam még inkább szárnyra kelt,

— utóbb a városi levéltárral közelebbi érint-

kezésem, majd ennek közvetlen kezelésem

alá adatása nyilt tért szolgáltatott igyekeze-

tem valósítására, — s ámbár 1851—1855.

évek alatt hivatalviselésem más irányt vn is

,

e maradt öszpontja minden igyekezetemnek,

édes foglalkozása hivatalom terhei közül ki-

*) Budapesti Hirlap 1859. 45. 46. s köv. számok.

2) Társalkodó 1840. Febr. 26. 17—22. számokban.
*'*) Pest-Pilis és Solt vármegyék s a Kiskunságban találtató

helyek névtára s földirata. Buda 1844. 64—69 lap.

^) Magyarország geographiai t^zótára. Pest. 1851. II. kötet.

191 lap.
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szakasztott miuden üres óráiniiak; de pályám
kopár terén az ösvény rögös voltáról meggy-
zdve, huzamos ideig gyjteményemet szer-

kesztés alá nem vettem, a város történetének

kinyomatásáról pedig nem is álmadoztam ,
—

jöhet boldogabb id, kerülhet szerencsésb

egyén— gondolám— ki az idnkint fölmerül
köztörténelmi adatok s talán gyjteményem-
nek is választékos fölhasználásával tökéletes

egészet alkotand s Kecskemét város történe-

tét megírhatja.

Miután azonban tudományos Academiánk
a történelmi adatok gyjtését országszerte el-

rendelte, történettudósaink egyik legjelesbike

s az Academia történelmi bizottmányának

tagja nyiltan bevallotta: mikép „a magyar
történettudomány legsürgsb kívánal-
mainak egyike, hogy historicusaink
Magyarország egyes vidékei és neve-
zetesebb helységeinek történetét kü-
lönös vizsgálatok s a legszorgalmasb
tanulmányoknak tegyék tárgyává ');—
miután Nagy-Krös város egyik múlt századi

derék hivatalnoka Ballá Gergely által szer-

kesztett „Nagy-Krösi Krónika" 1856-

ban s Gyula város története 1858-ban kinyo-

matott ,
— szab. kir. Szeged város története

megírására folyó év elején 100 arany pálya-

díj tzetett , — s Dézs város f. é. Mart. 5-kén

saját történetére 200 forint díjt hirdetett, —

'; Weuzel Gusztáv: Magyar történelmi tár. 1. köt. 71 lap.
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elhatározásom kintte magát, és Kecskemét

város történetének szerkesztésére magamat
eltökéltem.

A foganatosítás kiváló pártfogójakint múl-

hatlanúl megemlítenem kell városunk polgár-

mesterének t. Hajagos Illés úrnak s a

t. Községi Tanácsnak vállalatom iránt

kitntetett tiilkegyeletes buzgóságukat : a

nagy számú eredeti török levelek— mint meg-
annyi érdekes történeti maradványok— közül

még lefordítatlanoknak magyar nyelvre átté-

tele s némely rajzok elkészíttetése végett

ugyanis a t. Községi Tanácshoz folyamodván

,

nemcsak ezt legnagyobb készséggel megren-
delni, söt az egész munkának községi költsé-

gen leend kiállíttatását elhatározni szívesked-

tek. — Ha tehát vállalatom a hazai történet-

tudomány érdekében parányi jelentséggel

bír, ez a tisztelt községi hatóság érdeme; —
én csak szeretett szül földem igénytelen nap-

számosa vagyok.

Kedves kötelességem rovom le, midn
tisztelt barátomat Horváth Dömét neve-

zem meg, ki rögös pályámon, hivatalom ter-

hei között is, lankadó önbizalmamat folyto-

nosan serkenteni, st szorgalmazni meg nem
sznt.

Hazám tudósait tisztelettel kérem : hogy
igénytelen egyéniségem csupán mint történet-

kedvelt— dilettánst,— munkámat pedig mint

kalászatot , böngészetet— compilatiot— tekin-

teni szíveskedjenek, s ez els kötetnél nagy
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becs Ítéletüket még liiggeászék tol. Történet-

irói dicsöségi-e nem vágytam soha, kell ké-

szültséo^Q^el , avatottsáo;o^al nem is bírok ,
—

sztík köröm, terhes hivatuháselésem gátolt, s

most már hanyatló életkoromban — elkéstem.

Nem is ez els kötet, s ntóbb sem eladásom
szövege, hanem általam közlend adatok bi-

randanak talán némi jelentséggel.

Kecskemét elkorát— a történelmi kútfök

kezdetétl a magyar nemzet beköltözéséig —
csak említeni szándékoztam; de miután Ka-
tona István Kalocsa város és érseki egyház-

meffve történetét s K a t o n a J ó z s e f Kecske-

mét város megkisérlett történeti vázlatát e

modorban írták, — a közvéleménynek neve-

zett szóhagyományt helybeni körülményekre

alkalmazni szeretök pedig ezt követelték ,
—

ám legyen : dnnatiszaközének a magyar nem-
zet honalapítása eltti eseményei összeállítá-

sát is megkisérlettem , és e korszaknak egy

egész szakaszt áldoztam.

Kecskeméti Polgártársaimhoz elvégi'e —
kiket böngészetem tárgya legközelebbrl ér-

dekel — azon szinte kérelmet intézem : hogy

azt kimélertel fogadni , s szül városunk és

Polgártársaim iránti h tiszteletem jelvényéül

venni sziveskedjenek.— Isten velünk — senki

ellenünk

!

Kecskemét, Miíjus lió 1860.

Ilonnik .l.iiios s I,
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£lsó Szakasz. I. Kecskemét és Partiskum. A meta-

naszta vag^^ szarmata Jászok dunatiszaközi birodalma. Szomszé-

dai. Ösidök. A Géta vagy Dák nemzet. 3— 7. lap. — II. Duna-

tiszaközén a Dákok uralma. Berebisztesz. Kotízo. Decebal. A
dák uralom bukása. 7—12. lap. — III. Dunatiszaközén a meta-

naszta vagy szarmata Jászok uralma. Bevándorlásuk. Történe-

tük. Hatalmuk. Rómávali érintkezéseik. Rabló kalandjaik. Mar-

komani háború. A Jászok vereségei. 12—24. lap. — IV. Új

vereségek. Goth-római háború. Nagy Konstantin császár. Jászok

meghasonlása. Szolgák lázadása. 25—30. lap. — V. Császári

hadjáratok : a Szabad Jászok , majd a Szolga Jászok ellen. Irtó

hadviselés a jász nemzet ellen. 30— 39. — VI. A Szabad Jászok

egyesülnek a Szolga Jászokkal. Gabinius katt fejedelömnek

rómaiak általi meggyilkoltatását megboszúlják. Valentinianus

császár ellenük hadra kel; meghal. A Hunok beköltözése. 40

—

46. lap. — VII. A hún nemzet uralma. Attila. Ennek fiai. A
húnbirodalom bukása. Gepidák. Longobárdok. Avarok. Bolgá-

rok. 46— 53, lap. — VIII. A dunatiszaközén uralkodott népisé-

gek íítalában. A Jászok különösen, Elneveztetésük. Birodalmuk.

Nemzetiségük. Vallásuk. Foglalkozásuk. Jellemzésük. 53— 61.

lap. — IX. Dunatiszaközének jász uralom alatti földirata. Föl-

osztása. Városai. Partiskum. Ennek helyzetéröli vélemények.

61—68. lap. — X. Dunatiszaköze a népvándorlás zivatarai alatt.

Attila székvárosa. Avarok sáncai. Partiskum. Ennek Kecske-

raétteli ugyanazonítása. 68—83. lap.



Ifliisodik ISzakasz. I. A Magyar uemzet beköltözése.

Honfoglalás. Alpári csata. Pusztaszeri nemzetgylés. Dunatisza-

közének megliüdíttatása. Kecskemét vidéke. Területe. Szóhagyo-

mány. A város területi földszinének észlelete. A város elökora.

Udvarnokok. smagyar állattenyésztés. Kecskészet. Kecskemét

smagyar lakosi. 87— 108. lap. — II. Tatárjárás. 1241-ben. Az

újjászervezés nagy munkája. Kiinok letelepittetése. Kecske-

megye. Kecskemét. Viszonya Kiskunsághoz. Vélemények. Cáfo-

lat. Kunok szervezete. Kunok telepei. Kecskeméti kún szék.

109— 131. lap. — III. Dunatiszaközének átnézete. Városok és

helységek: puszták és szállások. Kecskemét. Nevezete. Vélemé-

nyek. 131—145. lap. — IV. Kecskemét régi pecsété. Polgári

állása. Az 1405-dik évi törvény. 146— 154. lap. — V. Községi

kiváltságok. Kecskemét kiváltságos helyzete. Helyhatósági ön-

állása. Fénykora. Gazdászata. Ipara. Szöllö- és gyümölcsterme-

lése. Népessége. 154— 168. lap. — VI. Földesurai : a király-

nk ; Káthaiak ; Péró János ; Hunyadiak. László király fogadta-

tása Kecskeméten a Hunyadi-testvérek által. Lábathlan János.

Patócsiak. 169— 177. lap. — VIII. Mátj-ás király halála után a

Fekete Sereg lázadása; Kecskemét vidékén rablásai; Halas kör-

nyékén legyzetése. Fekete Halmok. Pórlázadás. Kecskeméti

Kalandos Társulat 1526-ban. 177— 188. lap.

Oklevéltár. 191. lap.



ELS SZAKASZ

s idkti a magyar nemzet beköltözéséig.

Kecskemét v. tört. I. köt.



Antiquas reruin origines, quas dudum oblivio sepelivit, ernderare

quam arduum sit ; ex his — apparet. At non rainus arduum

est decernere
,
quae gentes ante Hungarorum adventum has

plagas — insederint. Magnis enim in tenebris illi latent sive

Graecos veteres , sive Latinos scriptores consulamus. Honim

quidem testimonia de Pannóniáé Daciaeque veteribus incolis

exstant; at haec plagam inter Danubium et Tibiscum —
comprehensam non illustrant. Quum enim hanc nec Romani

potuerint sibi subiicere , nec Graeci sint ausi penetrare ; de

regioné parum sibi cognita, parum scribere poterant.

St Katona.

Hi8t. Aeppat. Coloc. P. I. §. XIII.



I.

Os mondaszerü helybeiii szóhagyomány szerint

Kecskemét ugyanott áll , hol valaha P á r t i s-

kum, a Metanaszta Jászok egyik városa állott. E
közvéleménnyé csontoslt szóhagyományt saját te-

kintélyemmel szétzúzni látszanám, ha fölvett tár-

gyamnál az ösidö eseményeinek átnézetét mellz-

ném, — s ezt jelenleg már annyival kevésbé tehe-

tem, miután e kérdésbe a tudós világ is bele szólott,

s a számos hazai és külföldi irók közül, némely ha-

bozok mellett, egy rész máig is ezt vitatja; a hely-

beni monda pedig követeli.

Másfélezer évvel korábban kell tehát Kecskemét

város történetét kezdenem , mint mai neve a korun-

kig eljutott kútfkben, vagy eddig fölfedezett hazai

emlékeinkben írva találtatik. De minthogy az östör-

ténelmi kútfk oly meghatározott nézpontot nem

nyújtanak, miszerint figyelmünk egyedül Pártis-

kumhoz kötve maradhasson, — ennélfogva átnéze-

tem tárgya a nem nagy terjedelm ugyan, de egy

derék szittya népfelekezet s kivüle még több népfaj

küzdelmének, századokon át nem dicsség nélküli



színhelye, az egész dunatiszaközi országrész leend,

— azon tér t. i. mely Garam folyó s a Kárpát hegyek

által övezve , a Duna és Tisza között , ezek össze-

ömlésükig terjed. Itt volt a Mefanaszta vagy Szar-

mata Jászok hatalmas kis birodalma. Ennek szom-

szédai, többnyire a régi római világuralom megannyi

alkatrészei, voltak: Pannónia, mely Bécstl Nán-

dorfejérvárig a Duna jobb partján terült, magában

foglalva mai Magyarország dunántúli részét, Stájer,

Koront és Krain tartományokat, Cilii és Lajbakig

szélében. Horvát- és Bosnyákországok egy részét

hosszában: felosztatott fels és alsó Pannoniára,

melyek választóvonala Gyrtl a Balaton fels fokán

s Sziszeken át képzelhet : Dunára dl része külö-

nösen Valéria néven is neveztetett Diokletzián

császár e nev leánya tiszteletére; a Dráva és Száva

köze pedig Száva melléki (Pannónia Savia) külön

nevezettel birt.— Németország, a Duna és Garam

közt es felsbb vidék. — Dácia, mely Tiszántúl

a Kárpát hegyek és alduna közti térségen terült,

magában foglalva mai Magyarország tiszántúli részét,

Erdélyt, Oláh- és Moldvaországokat. — Mösia,

mely tartalmazta Bosnyák-, Szerb- és Bolgárorszá-

gokat, Dunától a Balkán hegyekig és Fekete

tengerig. ')

Azon idbül, midn még dunatiszaközéröl az

östörténetirók hallgatnak: vidékünkrl természetesen

mitsem tudunk ; történelmi valóságot nyomozva pedig

egyelre csak annyi eredményhez juthatunk, hogy a

') Dcscriptio orbis .intiqui in XLIV. tabulis oxhibita a J. DaviJo Koolero

Norimb. Tab. XX. — Pannónia korképe a harmadik 8z;Vzadban. Kiadta

Harkóczi líosty Sitnnod. — Amniianus Marcollius edit. Lips. 1773.

Libr. XIX. rap". XI. pag. 172.
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legrégibb történetírók , Kr. sz. el. az ötödik század-

ban, vidékünkrl még alig sejtettek valamit, ezek-

nél ugyanis írva találtatik : hogy Dunán túl , Tráciá-

tól éjszakra miféle emberek laknak, senki sem tudja;

némelyek állítják, hogy e Dujia fölötti vidék lakosok

nélküli pusztaság, mások pedig egy olyatén itteni

néprl értesítenek, mely médus öltönyt visel s magát

Médiából származotnak valja. ') E homályos emlí-

tés az aldunától tájékozva leginkább Erdély- , Moldva-

és Oláh országokat illeti ugyan; de ha ezek akkor

laktalanok voltak, a még néhány század múlva is

igen mocsáros tiszai s dunatiszaközi vidékrl ^) ez

annyival inkább föltételezhet , mivel arról ez idben

a legrégibb történetírók különösen nem is emlé-

keznek.

Els nép, mely az eddig ismeretes történetírók

által dunatiszaközének birtokában említtetik : a Dák

vagy Géta nemzet. E két nevezet ugyanazon egy

népiséget illeti. Nyoma van ugyanis , hogy azon nem-

zet, melyet a görögök gétának mondottak, a rómaiak

által dáknak neveztetett. ^) Az egykorú történetírók

igazolása szerint a dák nemzet a gétáktól eredett '*)

,

s e mindkét nép ugyanazon egy nyelven beszélt,

köztök csupán azon elneveztetési különbség létez-

vén , hogy a kik Németország szomszédságában es

felsbb vidéket, ti. e mi vidékünket lakták, azok

dákoknak neveztettek, a fekete tenger mellékiek

') Herodotus Libr. V. cap. IX. X.
') Aliim. Marc. Libr. XVII. cap. XIII. — Strabo Libr. VII. — Florus

Libr. rv.

') Getae Daci Romanis dicti. Plinius Hist. Mundi edit. Fraukf. ad Moen.

1599. pag. 83. — Dio Cassius Hist. Rom. edit. Hanil). 1752. Tom. II.

pag. 1105.

*) Daci quoque suboles getarura sünt, Justiuus Libr. XXXII. cap. ö.



neve pedig géta volt '), s mindkét felekezet szittya

fajnak ismertetett. ^)

Krisztus születése eltt az ötödik században a

Géták mint vitéz tráciai nép voltak ismeretesek, s a

Duna folyó és Balkán hegység között laktak azon

tartományban . mely a rómaiak által alsó Möziának

,

jelenben Bulgeriának neveztetik. ^) A Duna innens

felére költözésük ideje bizonytalan, történetük is a

hires Fülöp macedonia király koráig homályban lap-

pang, s hihetleg ennek hódoltató hadjáratai által

szoríttatva költöztek át Kr. sz. e. mintegy negyedfél

száz évvel, mert ekkor már mint Oláhország és Havas-

alföld lakosi említtetnek , — Fülöp halála után pedig

több tráciai néppel együtt fölzendülve, a macedoni

birodalomra ütöttek , de Nagy Sándor által Kr. sz. e.

334-ik évben visszaveretve, dunáninneni birtokuk

is részben elpusztíttatott, s legvalószinbb , hogy

ekkor jöttek idébb Erdélybe s a tiszamellékre, Szár-

misz nev király alatt, ki némelyek véleménye sze-

rint Dácia fvárosát Szármiszegetuzát építette.

Nagy Sándor halála után Lizimak tráciai király

Kr. sz. e. mintegy 290 évvel a Géták meghódítására

nagy készületet tön s eleintén fjldük nagy részét

') Fit et alia regiones divisio , ex antiquis permanens temporibus , alios

enim Dacos , alios Getas appellant : Getas quidem qni ad Poutum in

orientem vergunt : Dacos autóm qui in opposihim versus Gennaniam

,

et ad Istri fontos. — Graocis ver Gotao notiores fiunt, quia frequeii-

tins ad utramque Istri ripam migrant. Strabo edit. Amstel. 1652. Tom.
I. pag. 556. 557. — Caeterum idem Dacorum et Gotarum sermo est.

Ugyanott.
*) Ab 00 fDanubio I in plennm quidem omnes Scytharum sünt gentos

,

variac tamon litori apposita tenuere: alias Getae Daci Komanis dicfi.

Plinius Libr. IV. oap. 12. pag. 83. — Getae autem , et qui regionéra

illam accolunt, Scythis snnt flnitimi , et cuitu similes. Thucydides

Libr. II. rap. 96.

*) HeroflotU8 Libr. TA'. rap. n.l. - Mhr. V. oap. ."1. i. — Thucydides

Libr. II. cap. 96.



el is foglalta , de utóbb egy kémül átszökött géta ve-

zér által megcsalatván, lesbe szoríttatott s tábora be-

keríttetvén, ö maga fiával együtt elfogattatott; azon-

ban Dromikétesz géta királytól nagylelküleg szaba-

don bocsáttatván, békét kötött, s ennek szilárdítása

tekintetébl leányát Dromikétesznek nül adta ').

Késbb mintegy 132 évvel Kr. sz. e. Orodesz nev
királyuk alatt a géták szerencsétlenül harcolván a

Básztarnák ellen, megverettek, s a király ket azzal

büntette, hogy mindaddig, míg a kudarcot újabb

hadi vitézséggel helyre ütötték, éji fekhelyükön fejü-

ket lábaik helyére tenni s nöjeiknek szolgálni köte-

leztettek. ^) — Ezután költöztek belebb , szomszé-

daiktól üldöztetve, vagy a termékeny tiszai lapály-

hoz kecsegtetve, s kevés id alatt vidékünket is el-

foglalván. Dák név alatt itt lettek a rómaiaknak

szomszédaikká, és Pannoniába gyakori átcsapásaik

által elttük ismeretesekké.

n.

Dunatiszaközének els ura, a dák nemzet, folyto-

nos harcban állván a rómaikkal, ezek történetével

viszonyban lev viselt dolgaik több régi írónál elég

terjedelmesen elsoroh ák. Els rohanást a római biro-

dalom ellen Kr. sz. e. 46-ik évben kisérlettek, midn

a polgárháborúban rajongó Rómát Macedónia és Illi-

ria kirablásával megrémítették % Három év múlva

Tráciát s a fekete tenger mellékét zaklatták , Július

') Strabo edit. cit. Toni. I. Libr. VII. pa^

Ju8tinus Libr. XXXII. cap. .S.

^) Strabo loco cit. píip. 555. 556.
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C^zár tervezett is ellentik hadjáratot, de kora halála

e szánde'któl elütötte '). Ekkor kelt föl a hires

Berebisztes dák király % ki a huzamos had-

viselésben kifáradt nemzetét folytonos gyakorlat s

szigorú fegyelem által annyira vitte , hogy kevés idö

alatt több szomszéd népet meghódoltatott s a rómaiak

tszomszédságában oly roppant birodalmat állított,

hogy kétszázezer fegyverest képes volt hadba vezetni.

Róma több ízben mérkzött vele s többnyire szeren-

csétlenül , mignem Berebisztesz dicsségét a terjedel-

mes birodalmában kiütött lázadás elenyésztette , Kr.

sz. e. 29. év\"el,— maga a fejedelem is áldozatul

esett a forradalmi tusában s utódai pártokra szakad-

ván , Tiberius Klaudius vezérlete alatt ket Augusz-

tus római császár egyenkint legyzte. ^)

Azonban Augusztus császár a pártokra szakadt

dák birodalmat sem birta római tartománnyá alakí-

tani; mert ámbár a föntebbi szerencsétlenség után had-

erejük annyira síílyedt, hogy alig negyven-, ötvenezer

embert állíthattak síkra, még sem adták meg magu-

kat, leginkább szomszéd német szövetségeseikben biz-

ván, kik a rómaiakkal szintén folytonos háborúzásban

éltek. ^) Célúkat is érték, midn csakhamar Kotizo

lépett köztük a fejedelmi székre. Ez megint oly

hatalomra vitte nemzetét, hogy Mziába áttörvén, azt

több szomszéd tartománnyal együtt kirablotta, Róma
remegett tle s maga Augusztus császár saját leá-

') Svetonins in Jiil. Caos. rap. XL^\^ — In Ocfav. Caes. i-ap. Vni.
') Knnck iiovc Sfrahoiiál. Tom I. Libr. VII. odit. Ani.stelod. 1707.

H o f r e b i .-í t e s : ugyanannál 1652. kiadásb. Bocrcbistas; — Jor-

nandfsnól rap. XI. Horoista ;
— niásatt elfordul HjTcbista

n«''Vf'n is.

') Strabo Libr. VII. paf. 556.

*) U. 0. pag. 568.



nyát Júliát kínálta Kotizo nejéül , ez(^t pedig- viszont

kérte maga számára '); de a frigy foganatba nem

mehetvén, a háború ismét kitört, melyben Kotizo

elesett s vele a nemzet szerencséje is eltnt. Hanem

ekkor is csak az aldunán tiili birtokuk tétethetett

római tartománnyá, MÖziába bekebeleztetvén, hon-

nan a dák nép részint a Dunán átköltözött, részint

hon maradván, római alattvalókká lett. — Mi volt

Kotizo hatalma Róma irányában ,— az eredmény ki-

mutatta: e gyzelem örömére a fvárosban népünnep,

közszinház és nagy játékok rendeztettek. ^)

Még e nagy csapás sem törte meg a vitéz nem-

zetet. Ha szerét tehették ugyanis átkeltek a Dunán

s iszonyú rablást vittek véghez a római tartományo-

kon, sebes száguldozásaik közben pedig ritkán si-

került ket ütközetre kiszorítani. Ezért Augusztus

császár Kr. sz. e. 10-ik évben, rablásaik gátlására

a dunaparton számos várdát építtetett, s azokat r-

haddal megrakatta; mindemellett is mikor telenkint

a Duna befagyott, a Dákok Pannoniába rendszeresen

átcsaptak s tzzel vassal pusztítottak, csak néha si-

kerülvén ket kicsapásaikban költséges alku által

kevés idre korlátozni. — A^égre mintegy hetven évi

folytonos rabló kalandok után Domitzián császár

hadra kelt ellenük Kr. sz. ut. 89-ik évben , mert

Decebal dák király seregét a Dunán átvezetvén,

•) Svetonius in Octavio cap. LXIII.

') Horác a költ pedig igy éneklette meg:
Sunie Maecenas, cyathos amici

Sospitis centum ; et vigiles lucernás

Perfer in lucem
;
procul omnis esto

Clamor et ira.

Mitte civiles super Urhe curas

:

Occidit Daci Coiisonis agmev. — Horatius Lihr. TT. Orl.

VIII. V. et sq.



10

Möziában iszonjni diilást követett el : a dunaparti vár-

dákat lerombolta, az örse'geket elzte, Appius Szabi-

nus római fvezért és Kornelius Fuskus testrkapi-

tányt seregeikkel eg-yütt tönkre verte. E rendkívül

ügyes, okos, vitéz fejedelem kitünö egyéniségét elde

Diirász megismervén, önként lelépve, fejedelmi székét

neki engedte s Decebal néhány év alatt Rómát adózóvá

tette. Domitzián császár ellene hadait személyesen

vezette. A dák fejedelem frigyet ajánlott, de eluta-

síttatván , a római hadert semmivé tette s adót kö-

vetelt. A császár boszságában még nagyobb hadert

vitt reá; de ismét Decebal gyzött. Végre Julián

római fvezér szerencsésben harcolt volna, hanem a

császár szándékát változtatván, seregeit a Markomá-

nok ellen küldötte, kik által ismét megveretett, s

hogy a Dákokti békén maradhasson , velk elég ká-

ros békét kötni kénytelenlt: tömérdek ajándékon

kivül ugyanis a dák királynak évenkinti adófizetést

kötelezett.

Domitzián és Nerva császárok utóda Kr. sz. ut.

98-ik évben Traján lett. A lefolyt század alatt,

Augusztus óta, a római birodalmat oltalmazni kellett;

Traján azt fegyvere hatalmával szélesbítette. Dece-

balnak az adó helyett hadat küldött s Kr. sz. ut.

l()2-ik évben folytonos gyzelem közt Dácia fváro-

sáig hatott, hol a dák fejedelem csak a legterhesb

föltételek alatt nyert békét: vissza kellet ugyanis

adnia minden szomszéd népnek az elfoglalt tartomá-

nyokat, ki kellett adnia minden fegyvert, hadi esz-

közt s ilyek készítésével foglalkozó mestereket; római

alattval(>t vagy tartománybelit szolgálatába nem fo-

jradhatott, minden várait lerontani tartozott s baráti
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vagy ellenségei csak ugyanazok lehettek , kik Rómá-

hoz hasonló viszonyban állottak. Traján Dáciát csak

akkor hagyta el , miután Decebal mindezekre meges-

küdt s a császár elibe bocsáttatván , ezt te'rdhajtással

urának elismerte.

A vitéz dák király ez alacsonyító helyzetet nem

trhette. Az ellenség elvonulása után ismét befo-

gadott minden szökevényt, a szomszéd népeket

Traján ellen lázította, s a vonakodókat fegyverrel

kényszerítette. Midn ezek megboszulása végett a

császár megint haddal ment ellene, az elszánt Decebal

elbb Longinus római vezért s a császár kedves em-

berét béke elkudozás örve alatt magához kérette,

kit letartoztatván, megöletésével fenyegetzött, ha

békén nem hagyatik; de Longinus, hogy császára

nagy terveiben az irántai gondoskodás miatt ne aka-

dályoztassék, fogságában magát méreggel elölte s

Decebal ármánva megtört. Azután a császártól min-

den áron menekülni óhajtván, Traján táborában

orgyilkosokat bérelt, kik azonban körömre kerülvén

rá vallottak— s a római hadsereg imádott császára

ellen intézett merény miatt iszonyúan feldühülve sie-

tett Decebal legyzésére. Dácia fvárosa eltt állott

már a törhetlen római hader , midn Decebal csatát

csata után vesztve s a menekvés reményétl is elvá-

gatva, — nehogy a gyztes császár diadalszekerét

láncon kisérje Rómába, — saját fegyverébe eresz-

kedve magát megölte Kr. sz. ut. 104-ik évben. így

lett vége a mérséklet korlátai közt jobb sorsra érde-

mes derék Decebal királynak. Utána dlt egész biro-

dalma, melyet Traján meghódítván, római tarto-

mánnyá alakított. A dák nemzet mintegy másfél
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százados itteni uralkodás utáu részben kiköltözvén,

a Don vize (Tanais) mellett maradt rokonaihoz vissza

vonult, részben helyt maradva romai alattvalókká lett.

A lakosokban pusztulásig megfogyatkozott Dáciát

Traján római telepekkel megrakta, — ezek mara-

déki Erdélyben s a szomszéd vidéken a nyelvkre

ma is hasonló és magukat Bumuni \agy Bomdn néven

nevez Olahok. ')

E volt els nemzet dunatiszaközének birtoklásá-

ban. Elsorolt eseményei tüzetesen vidékünkre nem

vonatkoznak ; de némi tudomás végetti megismerte-

tése ide tartozott.

III.

Még a dák nemzet uralma ^att egy líj nép szállott

meg dunatiszaközén : a Metanaszta vagy Szarmata

Jászolc, kik éjszaki Lengyelország tájáról a tulajdon-

képeni Szármátziából vándorlottak ide s ezért Szar-

matáknak is neveztettek , Metanaszta vagy lakváltoz-

tató melléknevük pedig épen e kivándorlás miatt ra-

gadt rajok; dunatiszaközi hazájokban mindhárom ne-

vezet ket jelöli.— Régi hazájokban Kr. sz. e. mintegy

40 évvel Berebisztesz dák király legyzvén a Jászo-

kat, királyt tett nyakokra, de hódítójuk megbukása

után kitörték a jármot s belháborba elegyedtek:

egy rész a királyt elzni s hajdani szabad törzsfönö-

kei alatt élni óhajtott, mely a királypártiak által

legyzetve, vagy talán önként kivándorolva jött idáig

') Dio Cassius Mist. Kom. odit. Ilambnrp 172. vol. II. Libr. LXVII.
LXVin. LXIX. — JoriLindes de rehiis gctici.s. oíip. XII. et Hq. —
Cnliimna Traiann exhibcna históriám iitriusque belli Dacici per Traia-

num gcati.



s a lázadás és római fegyver alatt elgyengült Dáko-

kat innen elzvén, Kr. sz. e. mintegy 30 évvel tluna-

tiszaközén mint Szabad Jászok megtelepedtek ').

A Jászok történetét sürü homály fódi; belszer-

kezettikröl , úgy nevezhet házi életükrl alig tudunk

valamicskét. Az úgynevezett barbár népekrl hiteles

tudomást szerezhet történetire felette ritka volt; a

mit megírtak róluk, csak annyi jutott el hozzánk, mi

tüzetesen a rómaiak hadjáratairól följegyeztetett.

Oly durván ers bajnok nép volt ez, hogy a gyzel-

mes ellenség is ritkán merészelte itt fészkében ül-

dözni , nemhogy a békés utazó tudós vizsgálat végett

jöhetett volna közibe. A fönmaradt tudósítás több-

nyire hiányos, gyakran mesékkel zavart; ú^y lát-

szik , valamely szerencsésen haza került hadifogoly

elbeszélése után , egyszern odavetleg érintenek

valamit felölük az egykorú történet- és földirók ,
—

s a már jelenleg csak nevökben ismeretes sok régi

eltnt népfajok közt eltévedt külhoni s hazai újabb

történetírók ezeket is meglehetsen összekuszálták. ^)

Jász eldeink ide költözésük után kevés ideig

maradtak békében,— már Kotizo dák fejedelemmel

ugyanis együtt harcoltak Róma ellen , s hogy a

dákokkali szövetség kárát nem tapasztalták, csak az

okozta, mert Kotizo eleste után a római császár meg-

örült a gyzelemnek, s a két bajnok népet itthon

saját fészkében nem háborgatta, ide követni ket a

') Superiora — inter Danibium et Hercynium saltum , usque ad Panno-

nica hyberna Carnunti, Gemianorumque ibi confinium, campos et

plana Jazyges Sarraatae , montes ver et saltus pulsi ab his Daci

,

ad Pathyssurti amnem — tenent. Plinius Libr. IV. cap. XII. pag. 83.

— Quae gentes ante Dacos et Jazyges hanc oram incoluerint, nullus

historicorum meminit. Katona Hist. Aeppat. Coloc. P. I. pag. 25.

Katona u. o. §. XIII. pag. 23. 24.
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római fvezér jónak nem látván. — Kr. sz. e. 10-ik

évben meg-int együtt támadták meg- a szomszéd római

tartományokat, s az ekkor Krassus vezénylete alatt

ellenük intézett táborozás alkalmával Lentulus alve-

zér a Jászokat Pannoniába átrohanásiikkor alig bírta

visszavetni ; hogy pedig a tiilsó partra megszokott

gyakori rablásaik korlátoztassanak , mint a Dákok

irányában gyakorlottak, ezek ellen is a Duna part-

hosszában várdákat építettek s azokat tetemes örhad-

dal megrakták, 'i

Ekkor volt a római birodalom legszélesb és leg-

hatalmasabb, Augusztus császár dics uralma alatt,

— se maroknyi Jász nép a hatalmas birodalom tes-

tébe ékelve , itt a két nagy folyam közti néhány száz

négyszög mértföldnyi területen , négy századot meg-

haladó viharos idszakon föntartotta magát, st az

óriás birodalom ellen intézett vakmer kalandjai,

ernyedetlen hs elszántsággal vívott véres csatái s

nagy számú kirohanásai által , az ébren rköd orosz-

lánt ingerelni soha meg nem sznt. Igazolja e nép

hatalmát s büszke önérzetét ama történelmi fényes

adat : hogy midn az akkor ismert világ minden

részeire kiterjed római birodalom Augusztus császár

dics uralma alatt a fény és hatalom legmagasb fokán

állana, elannyira, hogy többé ellensége nem talál-

kozván , épen a keresztyén idszámítás kezdetén

,

Jánus temploma lezáratásával a császár az ügyneve-

zett világbékét eszközltte , — a birodalmán kivül

él nemzetek közül sokan a hatalmas császár barát-

ságát keresték, vagy ajándékokkal megtisztelték,

—

') L, An. Flonis Rcr. Komanar. edit. Bassan. 1738. Libr. IV. cap. XII.

pag. 138.
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ekkor a mi Jász eldeink említtetnek a történet táb-

láin azok között , kik Rómába követeket küldvén , a

nagy császár barátságát kérték , magukét viszont

fölajánlották. ')

Tizenhét évi nyugalom után azonban természeti

hajlamuk kitört , s Kr. sz. u. 8-dik évben ismét nagy

ervel csaptak be a dunántúli római tartományokba.

A császár fogadott fia s trónörököse Tiberius jelen-

tékeny haddal küldetett ellenök , de mieltt ket be-

érhette volna, tömérdek zsákmánnyal terhelve visz-

szairamlottak , a római hadsereg pedig ket a Dunán

át követni megint nem bátorkodott. ^) Hat év múlva

még egyszer kirabolták az aldunai tartományokat.

Ekkor ugyanis a Markomán német nép királya

Marobud— ki azon tartományon uralkodott , mely

most Cseh , Morva , Sziléz s Gálicz országokat ma-

gában foglalja— fegyvert fogott Róma ellen ; Augusz-

tus császár a változó szerencsével folytatott ezen

háború els évében meghalt , s míg utóda , a bnfer-

tbe merült Tiberius a vitéz Marobuddal veszdött,

ugyanakkor a Jászok Mziába betörvén, azt rémitöen

kizsákmánylották. ^) Hat évi küzdelem után végre

Tiberius fia Druzus, megverte Marobudot, országa

egy részét, épen a Jászok tszomszédságában azon

tartományt, mely a Duna, Vág és Morva folyók közt

fekszik , elfoglalta , s arra sveviai eredet zsoldosait

a Quadokat vagy Kaitokat letelepítvén, Vanniust

királyukká tette. *) Ezen Kattok igen emberséges jó

') Ugyanaz ugyanott pag. 143.

Dio Cassius vol. II. Libr. LV. cap. 3.

^) Svetonins in Vita Tiberii cap. XLI.
Tacitus Annál. Libr. II. cap. 53. — Dio Cassius Vol. II. LXVII. cap.

33. — Svetonins éa Entropiu;* egykorú római történetírók szerint . e
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szomszétlaik lettek a Jászoknak , egymás között

csaknem folytonos szövetségben éltek. — Kr. sz. u.

52-dik évben Vanniiisnak már jól kiterjesztett biro-

dalmában lázadás ütvén ki , félelmessé lett hatalmát

a rómaiak is jónak látták megtöretni, ugyanazért föl-

lázadt unokáit sereggel és pénzzel segítették , a

Jászok ellenben mint szövetségesek mellette harcol-

tak, s miután Vannius megveretett, országa pártos

unokái által elfoglaltatott, és maga földön futóvá lett;

— ekkor a Jászok is érzékeny csapást szenvedtek

,

mert Vannius mellett harcolt négyezer lovasból álló

segédseregük semmivé tétetett.

Ez idö szerint Rómában már lábra kapott azon

veszélyes forrongás, mely a birodalom bukására is

késbb nagy befolyással volt : a katonai kényuralom.

Ez legtöbb trónváltozást eredményezett, mert a had-

sereg a császárt ha nem szerette, megölte, vagy

helyette mást választott. így történt 69-dik évben

Kr. sz. u., midn a torkos Yitellius helyett az épen

Jeruzsálemet ostromló Vespázián fvezért a hadsereg

császárrá kikiáltotta. Itthon a Jászok ekkor már oly

hatalomra vergdtek , hogy midn nevezettek a csá-

szári bibor fölött fegyverre kelve \iaskodnának , Ves-

pázián ket maga részére nagy nehezen megnyerte;

midn tudniillik látták, hogy a szinte fölhívott Kattok

már készülnek, k is lóra pattantak, s oly nagy

8zám lovasságot állítottak ki , hogy a tömérdek

néptl maga Vespázián megrettenvén , azt csak egy

részben merte elfogadni , — ezek segítségével vetély-

nt;piu;k Katt iiovozetet adok , mely könnyebb kimondású a Quád v&gy
Kvád nevezetnél.
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társát legyzte, s a Rómába diadalmenettel bevonuló

lij császárt a Jászok is oda kisérték. ')

Vespázián s fia Titusz mindketten csak tizenkét

évig uralkodtak , nevüket mindemellett is örök fény-

ben tünteti föl a történelem. Igen emberséges liri

emberek lévén, a Jászok barátságos jó szomszéd-

ságban éltek velk. Kr. sz. ut. 81-ik évben követte

ket a trónon a kegyetlen, fajtalan és fösvény

Domitzián , ki Eutropius római történetíró eladása

szerint, az istenek közé számított atyja és bátyja

érdemeiket is elhomályosította. Uralkodása kezdetén

mindjárt a Jászokkal háborúba elegyedett: mert

midn a Kattok ellen a Ligiak föllázadtak, — azon

reményben hogy a császár atyja mellett tett h szol-

gálataik emlékénél fogva bizonyos segítségre szá-

molhatnak, a császártól segédhadat kértek, — s

Domitzián egyszáz lovas katonát küldött; ebben a

Kattok gyalázatot és gúnyt látván , Jász szomszédaik-

hoz fordultak , kik azonnal talpra állottak '^). Domi-

tzián a szövetkezett két harcias nép erejét saját tar-

tományaira veszélyesnek sejtvén, ellenök fordult,

elször a Kattokat támadta meg, azután indult a

Jászok ellen, kik a római sereget vezérestül együtt

fölkoncolták; mégis a hiú Domitzián, bár saját maga

személ3^esen ellenséget sem látott, Rómában gy-
zelmi díszmenetet tartani nem átallott; mindazáltal

a Kattok elleni hadjáratot diadali porapával (trium-

phus) ünnepiette, de a Jászokkali csatázás emlé-

kéül csak borostyánt (laurea) viselt; míg utóbb a

') Tacitus Libr. III. cap. 5.

=) Dio Cassius Vol. II Libr. LXVII. pag. Ill.

Kecskemét v. tört. I. ht.
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dák fejedelemtl adúíizetes lítjáu kellett békét vásá-

rolnia ').

Decebíil dák fejedelem a többi szomszéd népek

közt Kr. sz. ut. 89-ik évben a Jászokat is pártjára

kötelezte; de a függést ezek mihamar elunván, midn
Traján adó helyett Decebal ellen hadat küldött, a

Jászok és Kattok azonnal melléje állottak segítségül

a dákok legyzéséhez. Késbb Decebal megszeg-

vén a császárnak esküdt hséget, az elbb tle el-

pártolt népeket fölhívta, hogy hozzá álljanak, a vo-

nakodókat fegyverrel hajtván engedelmességre, így

tett a Jászokkal is : ezek fidére az alsó Tiszánál be-

törvén , a mostani Bácskaság egy részét tlük elfog-

lalta. Decebal ellen haddal közelg Trajannak elibe

mentek a Jászok s tisztelgés közben a dák fejedelem

hatalmaskodását bepanaszlották '^). Traján a jász

fiUdrül a dákokat elzte, Decebalt végkép megtörte

s Dáciát elfoglalta.

Legkönycbb alkalom kínálkozott ekkor a Jászok

legyzéséhez is; de Traján öröklötté a rómaiak régi

liagyományos ügyességét, miszerint saját erejök pa-

zarhísa nélkül egyik népet a másik által függésben

tartsák s féktclenked saját alattvalóikat is ezek által

zabolázhassák. így tett most is: mert ámbár a Já-

szok nagy szolgálatot tettek Decebal ellen, még sem

adta vissza nekik azon földrészt, melyet elbb a

dákok, most pedig ezektl az altiszánál a császár

vissza foglalt ; S(')t hogy Pamioniát ellenük fedezze

,

a dunaparton eldei példájára rházakat építtetett.

'; SvrtoniuH (li> Domitiano cnii. VI. — Kiitmiiius lAhr. VIÍ. oaii. XX Ili.

— Dio CassiiiH loc. cit.

') Kutrojiiiis Lilir. VHI. caii. III.
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— többi birtokukat meghagyta , mert hasznukat

vehetni csak így reményiette s akarta is , a minthogy

kevés idö múlva, midn Korillus Dáciában föllázadt,

a Jászokat a császári seregben mint zsoldosokat

harcolva találjuk. ')

A hös Traján utóda Hadrián lett Kr. sz.u. 117

—

138. Ennek uralkodása idejében a Jászoknak igen

jó dolguk volt; mert nemcsak a táborában harcoló

jászhad zsoldját fölebb emelte, hanem a berzenked

Jászok megnyugtatására még azon földeket is vissza-

adta, melyeket Decebaltóli foglalás után Traján meg-

tartott. ^)— Ezt követte Antoninus a kegyes , Kr. sz. u.

138—161. E császár melléknevét méltán kiérde-

melte ; uralkodása idétt a Jászok folytonos békében

voltak , mert a császár vitéz , bölcs , erélyes s világ-

szerte oly nagy tekintély derék fejedelem volt, hogy

ügyeikben még a barbár nemzetek is önként válasz-

tott birósága alá bocsátkoztak. ^)

Bölcs Antoninus tizenkilencz éves uralkodása

Kr. sz. u. 161—180. e kornak legérdekesb szaka

volt. Ekkor ütött ki a híres markomani háború , mely

Európa legnagyobb részét lángba borította. E derék

fejedelem ez egyetlen egy, de hosszas hadat viselte,

mely a rómaiak által valaha viselt legterhesb pni

') Bácská1)an az i'igjnievezett „Római sáncok'^ ha valóban római m
volnának, épen csak ez idszakra tétethetnék készíttetésük, mert
dunatiszaközét a rómaiak soha sem birták, csupán Traján tartotta

meg a két folyam között ezen vizközi ers pontot, mely kevés idö

múlva ismét a Jászok uralma alá került. Marsigli gróf írta s rajzolta

le e sáncot elször I. Lcopold alatt a török kiveretése után (Danubius
Pannonico Mysicus Tom. I. pay. 7.) , de csak annyit mond eredeté-

rl : hogy azt a császári katonaság római sáncnak nevezi ; hanem a

történetíróknál róla semmi tudomást sem szerezhetett.

^) Dio Cassius i. h. LXIX.
^) Eutropius Libr. VIU. cap. VHI.

2*
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liáboriíhoz liasoiilítíatik . mennyiben a birudalmat

enyészettel fenyegette. ') A Markoraanok ekkor a

Kattokat, Vandalokat. Jászokat és Své^Tlsokat min-

den környe'kbeli népekkel pártnkra vonván, egyesit

ervel tizenhét nemzet rohant a római birodalom föl-

oszlatására. A Jászok elbb a császár mellett zsoldért

harcoltak: de miután ez mindenébl kifogyott, sere-

gei részint az ellenség feg}"vere, részint a mirigy

által ellnillottak '), félnik kellett, nehog}' a többi

népek által ellenségül tekintetvén , raegseramíttesse-

uek,— elállottak tle. Ekkor elvette a méltán bölcs-

nek nevezett császár minden erejét, okosságát, végs

tehetségét, s a birodalmat meg is mentette. Kifogyott

kincstárát nem lij adóval kivánta megtölteni , hanem

hogy a terhes hadi költséget fedezze, maga, neje,

családa minden ékszereit, selyem és aranyos öltö-

nyeit , drága edényeit Róma piacán árverésre bocsá-

totta s két egész hónapig folyvást kótyáltatta. ^) Ez-

alatt a több népiségbl szövetkezett ellenség között

az egyenetlenséget szította, hogy kölcsönös viszál-

kodás miatt is gyengüljenek. — különösen ide a

Jászok földére egyik udvari tiszte tanácsából két vad

oroszlánt a Dunán átbocsáttatott *), melyek Í8zon}ii

kárt okoztak emberben és baromban , de azokat a

vitéz Jászok mihamar elölték , s következett télen a

Duna jegén Pannoniába átcsapván , az oroszlánok

által okozott károk megtorlása fejében rabolva pusz-

títottak ,
— hanem az árát ugyan meg is adták : Anto-

'> U|0-anaz Lihr. Vin. rap. XII.
) Dio t*8«ius Libr. LXXI. — Eiitropins Libr. VIII. (ajt. XII.
*> Ktitropius Lilir. VIII. cip. XII.
*) Katon.i J<>z.H»f 37 lajt. •_») Moincrt in Commcnt. Soc. Reg. Sciont.

^i^^ttiní!. ad ."iiin. 17h1. T. VI. jiatr. 1-7.
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niiius ugyanis hadait cllenök indítván , Kr. sz. u. 173-ik

évben elbb Pannoniában szárazon, utóbb a Duna

liátán ket rútul megverte. E sajátszer vízi csatát,

mint az egykorit történetíró nevezi , nem lesz érdek-

telen a hozzánk jutott eredeti ktfö után rajzolni.—
Miután a Jászok látták , hogy az ellenség ket tüze-

sen üldözi, azt hitték, hogy a jéghez szokatlan római

sereggel a Duna hátán könnyen elbánnak, ugyan-

azért ott bevárták, s a jégen nyargalózáshoz szokott

fürge lovaikon , elöl és oldalvást megtámadták ,
—

erre a császári sereg megdöbbent, de azonnal töme-

ges állásba helyezkedvén , a rohanást minden » olda-

lon szemközt fogadta. Csata közben , a régi szokás

szerint többnyire gyalogságból álló római harcosok

pajzsaikat letették, s hogy a jégen el ne csússzanak,

egyik lábukat azokra helyezték, — majd ekkép a

rohamot fölfogván , némelyek a Jászok lovai kantár-

szárát, mások a rajtülök pajzsát vagy lándzsáját

megragadták s azoknál fogva ket magukhoz vonva,

többnyire lovastul együtt leverték. így ellent nem

állhattak, mert a római vitézek habár elcsuszamlot-

tak is, akár hanyatt, akár elre buktak, az ellensé-

get magukkal rántották, s mint bajvívásban szoktak,

kézzel lábbal st fogaikkal is marcangolták , elannyi-

ra, hogy az ily különös csatához szokatlan Jászok a

veszélybl csak kevesen menekülhettek. ')

A következett 174-ik évben ismét megverettek a

Jászok szövetségeseikkel a Kaitokkal együtt. A csá-

szár ugyanis Kamuntum város mellett, a mai Pozson

és Fischament vidékén, hadait ers állomásba helyez-

') r>io Cassius Vol. 11. Libr. LXXI. pag. lisl.
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vén , három év óta lesette ket ') , s mivel a mit évi

kudarc után Bauadaspus katt fejedelem a császárnak

békét ajánlott, ezért Zantik jász fejedelem öt saját

népe által elfogatta és bilincsbe verette, aztán a szö-

vetkezett két nemzet közös ervel Pannoniára csa-

pott , de oly szerencsétlenül , hogy csak a Jászokban

húszezer maradt a csatamezn halva ; midn pedig a

Kattok megütköznének , iszonyú égi háború keletke-

zett, s a szemközt csapkodó zápor és menykhullás

által elrémítve szétfutottak.—Elbb a Kattok kértek

békét, s azt csak igen súlyos föltételek alatt nyerték

meg: tapasztalván ugyanis a császár, hogy ezek öt

már többször megcsalták s nemcsak a folytonosan

ellenségesked Jászokat segítették , de a hozzájok

menekült Markomanokat is az elbbi egyezmény

ellenérc befogadták , — föltételekül szabta : hogy

jövre a Jászokkal minden viszonyukat megszakasz-

szák s a Dunához 38 dl, vagyis mintegy egy mért-

földnyi távolra közelíteni ne merészeljenek. Ezután

követeik által a Jászok is békeért folyamodtak, s

miután a Kattokkal már kénye szerint elbánt, kéré-

süket a császár elutasította; hanem a Kattok közt

csakhamar kiütött szakadás miatt némileg kénysze-

rülve, nehogy a két nemzet megint szövetkezvén

még töl)b bajt okozzon, a békét ezeknek is megadta,

de sokkal terhesebb föltételek alatt mint amazoknak,

ez által is gyengíteni s pusztítani törekedvén ket.

Tudta ugyanis a császár, hogy c népet csak minden

közlekedés elzárásával korlátozhatja továl)bi hatal-

maskodástól, így kötelezheti a békejjontok megtar-

') KutrojtiiiH Lilir. VHI. <ai.. XIII.



23

tására, és csak így tartóztathatja szomszéd tartomá-

nyai megrolianásától,— annyival inkább, mert a hadi

foglyok visszabocsátására vonatkozó kötelezettségü-

ket eddig soha sem teljesítették, a foglyokat letar-

tóztatták s csak a tovább nem hurcolhatókat, vagy

niunkatehetetleneket adták ki , a használhatók közül

ha némelyeket elbocsátottak is, ezeknek rokonikat

vagy családukat tartóztatták le, hogy azokhoz vissza-

szökjenek, — megszabta tehát: hogy a Jászok het-

venhat dülö , azaz : mintegy két mértföldnyi távolban

maradjanak a Dunától, minden hadifoglyot kiadja-

nak s a császári hadseregbe nyolcezerjói fegyverzett

lovast állítsanak, melyek közííl hatodfél ezerét Anto-

ninus rögtön Britanniába indított. Mily ers volt e

jász nemzet, azon körülmény mutatja: hogy e kény-

szer békealku folytán százezer hadifoglyot adtak ki,

pedig ennél még egyszer többre rúgott azok száma,

kik nálok idközben elhaltak, tlük megszöktek,

vagy általok már eladattak. ')

Azonban a császár ismét többfelé kényteleníttet-

vén részint pártosok, részint külellenség ellen m-
ködni , a föntebbi kemény és szégyenítö békeponto-

kat követeik által a Jászok enyhíttetni kérték, s mi-

vel a császárnak baja meggyült, de nem is örömest

szállott síkra velk, nem akarta ket elkeseríteiii

,

kérelmöket meghallgatta. Antoninusról történetírói

fenhagyták, hogy a legyzött népekkel kegyesen s

érdem szerint szokott bánni; némelynek adóját örö-

kösen vagy ideiglenesen , másiknak élelem szállítási

kötelezettségét engedte el, st polgárjogot vagy sza-

'^ Dio Cassius Vol. II. Li))r. l.XXI. pag-. 1187.
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badságot is osztott .
— és mivel a Jászokat épen ügy

nézte, kiktl jó bánás mellett leghasznosb szolgála-

tot várhat, a közelebbi béke terheit nagyobbára el-

engedte ; de gijüléseiket s kereskedelmi közlekedésüket

továbbra is betiltotta, — tiltva maradt tehát, hogy

saját hajóikkal élhessenek, s a dunai szigetekhez

közeledniük ezután sem lett szabad;— megengedte

azonban, hogy Dácián át a Roxolánokkal kereske-

delmi viszonyukat fóntarthassák s azokkal közleked-

hessenek, midn erre azon tartomány császári kor-

mányzójától részöki-e engedély adatik. A dunátóli

eltávolíttatásuk végett a parton ellenük ers várdák

emeltettek; ezért ismét berzenkedtek, de az ügyes

császár ket le tudta csendesíteni, s mellette megint

zsoldért harcoltak, a miért aMarkomanok által támad-

tattak meg; de itt már saját bajai miatt a császár

segítségökre nem lehetett, az újonnan kitört marko-

mani háború fáradalmaiba pedig Antoninus belehalt

Kr. sz. u. 180-ik évben. ')

Erélyes atyja trónját a gyáva Kommodus örök-

lötté. Ez a ]\íarkomanoktól pénzen vásárlott békét,

melynek egyik pontja szerint a Jászok biztosíttattak,

hogy Róma mellett tett hadi szolgálataikért ne hábor-

gattassanak. ') A behillongások és hosszas külhábo-

rúkban kifáradt római birodalomnak ekkor már

szüksége volt arra, hogy a Jászok és Kattok oly li

vitéz szövetségesei legyenek, kiken az idnként

elrohanó barbár nemzetek egykönnyen keresztül ne

törliessenek.

') Ujíjana/ ii. o. iwij:. 1188.
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IV.

Romával s a császári birodalom tartományaival

érintkezés zománca keveset fogott jász eldeinken,

vagy mihamar lepattogzott pikkelyes vértü kebleik-

rl. Még száz évet meghaladó idn át, majd lígy

mint a római császárok zsoldosai, majd pedig mint

Róma ellen harcoló nemzetek szövetségesei, változó

szerencsével küzdenek s gyakran érzékeny csapást

szenvednek ,— így Balbinus és Gordiánus császárok

által Kr. sz. u. 240-ik évben Illiriában elkövetett rab-

lásaik közben '), s 270-ik év táján Aureliánus csá-

szár által ^) megveretvén , véres fóvel ballagtak

haza,— 280-ik évben pedig Kánis császár Panno-

niában velk megütközvén, tizenhatezer elesett,

húszezer pedig közülk elfogatott ^) ; mindemellett

dunatiszaközi birodalmukat függetlenül megtartot-

ták; de a negyedik század elején nagy Konstantin

császár uralkodása idétt a goth-római liáboriíba ele-

gyedvén , birodalmuk területi épsége s független ön-

állásuk bellázadás által veszélyeztetett.

A már említett híres markomani háború kezdete-

kor a Goth nemzett több népfajokkal együtt eltör-

vén , míg a többi szövetséges nemzetek egymás után

enyészet felé hanyatlottak , ezek addig egész Dáciát

s a Feketetenger mellékéig kiterjedt nagy Szármá-

tziát elfoglalván, tekintélyes birodalmat s a rómaiak

eltt félelmetes hadert alkottak. Közben a Jászok

') Július Capitolinus : Gordiánus ct Balbinus.

-) Flavius Vopiscus : Divus Aurolianus.

') Uír}'anaz ; Oarns és Prolius császárok élrlirásábnu.
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többször a Gothokkal szövetkeztek, akkor is ezekben

bizva hatoltak elö, midn Kárus császár ket oly

iszonyúan megverte s néhány év mlva megint, Dio-

kletzián császár idejében is mint azok szövetségesei

verettek meg Konstantin római fvezér által ; mintán

])edig e Konstantin vetélytársait az uralkodásból ki-

billentette, nuralkodó császárrá lett, — különösen

a keresztyén egyház irányában kitntetett kedvezé-

seiért, még életében „nagy"nak neveztetett s a ke-

resztyén történetirók e melléknevét holta után is fön-

tartván , a többi hasonnev császárokti ezzel külön-

böztetik. Egyébiránt e minden esetre nevezetes ural-

kodónak hadvezéri s kormányzói érdemeit kétségbe

vonni nem lehet. Ekkor már a keresztyének szám-

talan üldözés dacára is nagy tért s tekintél3'es befo-

lyást nyertek : a római birodalom minden tartomá-

nyaiban számosan s köztök hatályos helyzetben álló

elkelk találkoztak, papjaik, püspökeik a nép eltt

vallási tekintélyben a sérthetlenség nimbuszával csil-

lámlottak, s gyakori zsinataik, folytonos összetartá-

suknál fogva egy oly tömör ert képeztek , hogy a

római császárok— kiknek majd minden trónváltozás

alkalmával számos vetélytársakkal gylt meg bajuk

— átlátták, hogy közlök csak az vergdhetik állan-

dó hatalomra, ki a keresztyének vonzalmát meg-

nyerni kéi)es. A mély belátás ravasz Konstantin e

reá nézve nagy elnyt felhasználni el nem mulasz-

totta. Kr. sz. ut. 312-ik évi October 27-kén leghatal-

masb vetélytársát ^laxentziust Kóma kapui eltt a

keresztyének segélyével verte meg, s ekkor a keresz-

tyén valhís inliiíi voiizjiliiiát kiíííntetendö, a keresztet

hadi zászló jelvéiiycííl elfogadta;- még ti'>bb, bár



27

külsleg s iiagyobbára csak crdckbül mutatott kitün-

tetései, liatalraának megszilárdításán, haderejének

növelésén s egyéb anyagi hasznokon kivül azt is

eredményezték : hogy elkövetett ádáz vérengzései

miatt — melyeknek saját nje, fia, barátai s több

elkel nevezetes egyén áldozatul esett — midn
már-már közutálat tárgyává lett s majd a pogány

papság is elfordulna tle ,— a keresztyén papok t
minden bneitl ünnepélyesen floldozták s tekinté-

lyét visszaállították. ')

A vetélytársak elnyomása után néhány évi béke

alatt a császár mély uralkodói tehetséget bizonyított

a kormányzat szervezésében , s ekkor ismét hosszas

háborúja keletkezett a Gothokkal , kik a Jászok és

több szomszéd népekkel szövetkezve, majd együtt,

majd külön szervezett hadjáratokban a birodalmat

fenyegették; nevezetesen a Jászok Pannoniába beüt-

vén, az egész virágzó tartományt kipusztítják vala,

de szerencsére Kampona város ') ostrománál addig

idztek, míg a császári hadak ket ott lepvén, vissza-

riasztották. Következett évben az aldunai tartomá-

nyokat pusztították, s ez újabb okot szolgáltatott

arra, mikép Konstantin császár oly hadervel támadja

meg ket, hogy a rablási kalandoktúl elrettentesse-

nek. Úgy is történt: a Jászok megtörve, nagy vesz-

teséggel zettek vissza ; de hogy a császáriaknak is

e gyzelem sok vérbe keríílt, eléggé igazolja azon

körülmény, mikép a fáradalmas hadjárat befej ezte-

') Eusebius Pamphylus : Vita Constaut. Magni. — V. ö. IMaiisó : Lében
Cousíantin der. Gr. Wien. 1819.

'^^ Campona rannoiiiában a Duna jobb pariján ott állott, hol jelenlegi

Buda alatt Promontor. Lásd: Pannónia térképe a harmadik századbnn.

Kiadta Barkóczi Kostv Signiond.
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tése emlékéül Rómában a népnek hat napi közmulat-

ság rendeztetett. ') L^Ldi SarmaticL

Most, miután a Gothokal és* Jászokat három

nagy csatában emberül megverte, alkalma és ideje

lett volna a császárnak, hogy ket itthon saját fész-

kükben legyzze s jövre ártalmatlanokká tegye;

hanem e helyett a keresztyén egyházban támadt sza-

kadás kiegyenlítését vette föladatul, s 325-ik évben

a nicéai zsinaton személyesen megjelent, hol 318

keresztyén püspök írta alá Arriusnak Krisztus isten-

ségét tagadó tévelye kárhoztatását, — itt veszteglett

a császár, hadai nagy részét itt vonta össze, s a helyett

hogy a Jászok és Gothok elleni hadviselést folytatta

,

vagy mint eldei a dunaparton rségeket hagyott

volna, a Duna hosszában mindent elpusztíttatott, hogy

a távollétében netalán beütend barbárok mitse talál-

hassanak, — s ezzel nemcsak célt nem ért, st a

tömegbe szorított nép közt az elpuhúlást éhség s

ragály követte , miben rakásra hullott , — a Gothok

,

Jászok és szövetségeseik pedig minden erejöket ösz-

szevonván , ro])pant sereggel ütöttek a birodalomra.

Konstantin megfélemlett e nagy hadi mozgalom hal-

lattára, de a nicéai szent atyák áldását kikérve, ha-

dait összeszedte s ellenségeinek valahára elejökbe

állott. Kkkor a Jászok oly nagy hadi készületet fej-

tettek ki, hogy nemcsak maguk mindnyjijan fegyverre

keltek, hanem a mi náhik azeltt hallatlan volt, még
szolgáikat is fölfegyverzették. '^) ^Mindemellett a csá-

szár Pannoniában az els ütközetet megnyerte, mely-

') K:itoiia Júzscdirl 51 l;iii. - Scliönvisiicr : Aiitiiinif. S;il):ir. L. H'
cup. G.

•') llii.scbiii.'< l';iiii|ili.: vit;i ('(.iist. iii. L. IV. c. M.
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ben az egész elleiihad vezére Raiizimod gotli király

is elesett. A gyztes császár azonban e diadalának

teljességét ki nem vívhatta; mert a még mindig

pogány szertartáshoz szító római nép saját érdeke

mellzését nem tíírhetvén, a keresztyének túlzott

pártolása miatt ellene otthon pártütést forralt, — a

császár tehát Rómába haza indult, s az itt tapasztalt

kedvetlen hangulat kényszeríté öt, hogy egy másik

székváros alapításáról gondoskodjék, mert belátta,

mikép a keresztyén császár Rómában, még mind-

eddig a pogányság fófészkében, békével többé nem

székelhet, — ezért iszonyú költséggel Kr. sz. ut.

325—334 évek közt Bizáncot építtette, melyet elbb

új Rómának, utóbb saját nevérl Konstantinopolis-

nak neveztetett. A kedélyek csillapításával foglal-

kozó császár személyesen a fövárosbúl vissza nem

jöhetvén, legidsb íiát szinte Konstantint küldötte

hadsereggel, hogy az egyesült ellenséges tábor elleni

mííködést folytassa. Ez, az els vesztett csatában

királyuk eleste miatt lehangolt Gothokat a Dunán

visszaverte , s átüzvén ket ide a Jászok földére , itt

tökéletesen legyzte; tovább azonban nem üldözte

()ket, hanem velk kényszer békét kötött, mely

szerint a Jászok földérl kitakarodni s azon tartomá-

nyokkal megelégedni köteleztettek , miket Tiszán túl

a régi Dáciából már elfoglalva birtak. ')

A fortélyos Rómaiak elmozdították tehát duna-

tiszaközérl a hatalmas Gothok káros befolyását , s

maguk a Jászok sem tudhatták egyelre, vájjon kö-

szönjék-e a váratlan nagylelkséget, vagy féljenek

') Pauli Orosii Historianini adversiis Paganos Libr. VII. cap. XXVin. —
Euscbius 1. c.
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a megliódíttatás veszélyétl; azonban a császárnak

egészen más céljai voltak, melyek mélységét az egy-

szer jász nemzet belátni képes nem volt: szándéko-

san támasztott lázadás, belliáborií s megoszlatás által

akarta e vitéz népet semmivé tenni, mit az eredmény

igazol. A Szolgák ugyanis, kiket uraik e háború

kezdetén magukkal együtt fölfegy^^erezve táborba

vittek , a császári hadsereg gyzelme következtében

kitakarodott Gothok távozta után a fegyvert letenni

vonakodtak s a további szolgálatot megtagadván, fegy-

veröket volt uraik ellen fordították. Ekkor a császár

nem volt hajlandó a forradalomban emésztd Jászok

ellen saját erejét pazarolni, azon biztos reményben

tehát, hogy így kimerülvén, utóbb még knyebben

meghódíttathatnak , — ket magukra hagyta. — A
föllázadt Szolgák volt uraikhoz vitézségben hasonlók,

számban pedig azoknál többen levén '), látták a

Szabad Jászok hogy velk nem mérkzhetnek s ké-

szebbek voltak önként a római császár hatalma alá

hajolni, mint saját si birodalmukban szolgáiknak

meghódolni : ugyanazért a Gothok által a mai Bánát-

ból e tájban kizött néhány ezer Vandalokkal együtt

Konstantin birodalmába átköltöztek , ki ket fels

Pannoniííban letelepítette, részint hadseregébe föl-

vette 'j, Kr. sz. u. 3o4-ik évben.

V.

A kitvetkezö adatok szerint, e meghasonlásból

származott kikiUtözés miatt a Jászok ereje hanyat-

') Amm. Marc. Lihr. XVII. ci]). XII. pafí. l->.'},

") EiiHchiiiH rain))li. Ilist. Kccl. vita Const. niapni. — Il3*cronimus in

rhroii. ad ami. '.\'\\. - .\iiiiii. Marc. Libr. XVII. cap. XII, — llorvafli

István : a S/.laviiinl;nil |s. l<). laji.
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ltt ugyan , de annyira még' sem , hogy fökliik elfog-

laltatott, vagy k a római birodalomra nézve ártal-

matlanokká tétettek volna. E megoszlás ntán ugyanis

huszonkét év múlva, Kr. sz. u. 356-dik évben Kon-

stantzius császár , a nagy Konstantin örököse , ismét

a Jászok ellen készül , két év múlva pedig már elle-

nök harcol. E hadjárat eseményeihez képest, a Szol-

gák dunatiszaközének csak alsó részét foglalták el

;

s felsbb rész a Szabad Jászok jelentékeny többsé-

gének független birtokában maradt. Megjegyzésre

méltó még a most következ hadjáratok történetébl

az is: hogy az egykorú római történetírók minden

hadviselést a jász nép tönkretételével mondanak be-

végzettnek, s ugyanazon Jászok néhány év múlva

ismét , és megint ismét úgy állanak , mint a hatalmas

római birodalom veszélyes ellenségei; mi azt tanú-

sítja: hogy e durván ers vitéz népet minden er-

feszítés dacára sem birta a hatalmas Róma leigázni,

így ekkor is — az egykorú történetíró eladása sze-

rint— a Szeremben téli szállást tartó császárnak

hírül vitetett, hogy a Jászok és Kattok mindkét Pan-

noniát s Mziát rabolják, tavasz nyiltával tehát Kon-

stantzius nagy hadert gyííjtvén , a Dunán , hol leg-

alkalmasb helyet talált, hajóhidat veretett s átjvén,

a Jászok földét széltére pusztította , kik a túlnyomó

hader által véletlenííl megtámadtatván , szembeszál-

lás nélkül szétfutottak , sokan a római fegyver alatt

elhullottak, többiek a hegységbe rejtztek s hónuk-

nak tüzzel-vassali pusztíttatását elnézni kényszeri-

tek. Utóbb a veszély iszonyúságától indítva, rejte-

keikbl eljöttek, s békekérés örve alatt három dan-

dárra fölosztott seregükkel úgy szándékoztak a csá-
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szári hadakat megtámadni, hogy azok bekerítve s

összeszorítva magukat kellkép ne védhessék, leg-

rosszabb esetben pedig futással se menekülhessenek,

a Kattok is segítvén okét e csel Idvitelében ; de mind

hasztalan: a különben ügyes és merész szövetsége-

sek nagy romlással megveretvén, az életben mara-

dottak szétszaladtak. A Jászok ellen kivívott e gy-
zelem után a diadalmas császári sereg a Kattok föl-

dének pusztítására indult, kik amazok veszedelmén

okulva, békéért könyörögve járultak a császár elibe,

ismervén annak ily körülmények közt már tanúsított

igen kegyelmes voltát. ')

Föntebbi hadjárat a Szabad Jászok ellen volt

intézve; mert az említett körülmények összeilleszté-

sébl megtetszik : mikép a Jászok iménti vereségük-

nek Vác környékén vagy ]\Iátra tövében kellett tör-

ténnie; alább ugyanis dunatiszaközén oly sík a vidék,

hogy ottan rejtekül szolgálható hegység nem talál-

tatik. Egyébiránt, miután itt néhány akkori nevek-

kel találkozunk , nem lesz helyénkivül a kegyes csá-

szárnak legyzött ellensége irányábani alkalmazását

érinteni.— A békepontok megállapítása végett— írja

a szemtanú Ammianus— a követeknek határnap ren-

deltetvén, Zizaj termetes itju fejedelem a Jászok

szokása szerint fölszerelt hadkisérettel jelent meg,

s a császár elibe ])ocsiíttatván , alig hihet hunyász-

kodással viselte magát; féltében szavát vesztve, zoko-

gás miatt beszédh()z nem juthatott, s magához térte

után t('nU'n kért Ixxsánatot,— kisérete nz alázkodás-

ban fejedelmét is meghahidta. Rumo, Zinafer és

Fragiled alvezérek számos femberekkel voltak

') Aniniinniis MarctHimis I,il»r. \\U. cnp. XIF. pii;,'. TJO. r_'l.
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jelen a Jászok kÖzl , kik mincinyiijan nagy örömre

gerjedvén a császári kegyelem fölött, a rajok mért

kötelezettségek hséges teljesítésével ajánlották el-

követett hibáikat feledtetni,-— magukat, niket, gyer-

mekeiket, egész országukat hódolattal bocsátván a

császár hatalma alá, minden hadifoglyot visszaadtak,

s túszaikat elállították. E kegyelmi tényen okulva.

Ara h ár és Uzafer két hatalmas törzsfnök szin-

tén megjelent, kiknek egyike a hegyháti Jászok s

némely katt seregek parancsnoka, másik egy jász

felekezet vezére volt. Ezektl tartván a császár, ne-

hogy számos kiséretökkel hirtelen rohamot merészel-

nének , elkülönítve ket , távozást parancsolt nekik

,

míg ügyök felett tanácskoznék. Elbb A r a h á r és

a Kattok ügye vétetett föl, kik halál félelme közt

várták az Ítéletet; de megadván a kezeseket, kegyel-

met nyertek. Uzafer is elbocsáttatván, Arahár
nyakasán követelte, hogy a nekie adott kegyelem

amarra is kiterjesztessék , ki az ö parancsa alatt

állott ; de a császár a Jászokat minden idegen befo-

lyás alól kivenni szándékozván, Uzaférnek külön

adatott meg a kegyelem,— mit látván a többi Jászok,

mindnyájan kegyelemért folyamodtak, s a császár

hozzájok nyájas szónoklatot intézvén, kegyelmét

azzal tetézte, hogy Zizajt mindnyájok fejedelmeid

kinevezte.— A császár ezután hadait a Dunán visz-

szavezetvén, a Kattok földére indult, a hely szinén

kívánván a háború üszkét az izgatók könyeivel vagy

vérével eloltani. V i d u á r fia V i t r o d o r katt király

s Agilimund alkirály, saját hónuk földén látván

a császári hadakat, meghódoltak; gyermekeiket

túszokúi adták s istenség gyanánt imádott fegyve-

Kecskemét v. tört. I. köt. 3
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reikre megesküdvén, a császárnak hséget fogad-

tak, 'j— Az egykorú történetíró, kinek szavai után

e pont vázoltatik, császári katona volt, történetkönyve

nagy részét tábori sátorában jegyezgette, hitelessé-

gét megtagadnunk ritkán lehet ; de midn a Jászok-

nak nyilvános tetteikkel ellenkez jellemet tulajdo-

nít— kötve hiszünk nekie : mert ö ellenség volt.

A Szolga Jászok legyözetése még ezután követ-

kezett. Miután a Szabad Jászok elleni hadjárat sze-

rencsésen befejeztetett, — folytatja ugyanazon tör-

ténetíró ,
— a romai birodalom megmentése attól föl-

tételeztetett , ha a pártos Szolga Jászok '^) semmivé

tétetnek , mert azok kártékonyságát büntetlenül már

tovább trni nem lehetett. Ezek ugyanis szinte akkor,

raidön a Szabad Jászok legközelebb kitörtek, a ró-

mai határra átrontottak, s volt uraiknak régi gonosz

szokásuk szerint pusztításhoz fogtak, mihez képest

a császár még ezen 358-dik évben hadaival ellenök

indült. A Szolga Jászok régóta zött féktelenkedé-

seik miatt rajok mért boszü elöérzetétöl indíttatva,

csel, fegyver s kérelem útján készültek azt elhárí-

tani , a római hader közelítésekor pedig megrémül-

vén, azt ajánlották: hogy ha békén hagyatnak, nem-

csak hséges adózókká lesznek, hanem a császár

táborába válogatott segédhadat küldenek s hasznos

szolgálataik teljesítésében magukat kitntetni fogják;

ellenben a vidék ers állomásaiban bizakodva, szó-

val és taglejtéssel nyilvánították : mikép ha másuvá

kidtözni kényszeríttetnének, utolsó csepp vérig oltal-

mazni készebbek inkálib magukat, mintsem azon

'} r<íy.in:i7, u. o. Ití2. 12.*J. 124. l:ip.

') .^armafar LiinÍK'nntoR ii. <>.
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fóldtöl megváljanak, hol uraik elzése után biztos

lakhelyet szereztek. A császár megajánlván , hogy

me'ltányos keresket teljesíti, de féktelenkedésöket

tovább trni nem fogja, felszólította ket, hogy érte-

kezletre hozzá menjenek át; — velk született büsz-

keséggel tehát a Duna túlpartjára átkeltek, de mint

az eredmény igazolta, nem az elejbök adottak telje-

sítése végett, hanem azért, hogy a császári hadaktól

félni ne látszassanak ,— dacosan megállván , közele-

dést szinlettek épen azért, hogy a császár parancsát

fól sem veszik. Ezt belátván Konstantzius, hadsere-

gét hirtelenében több dandárra felosztatja, a gyors

haladással átvonuló Szolga Jászokat bekerítteti, s

maga kevesed magával , de testrei által környezve

,

egy emelt földsáncon megállapodván, gyengéden inti

ket hogy ne nyugtalankodjanak; de azok abajogva

száguldozván, pajzsaikat elbb s mindig elbbre

dobálták, tettetve mintha ezt játékból tennék, holott

a szándékolt roham végett így akartak a császári

sereg közelébe jutni, ^— míg tehát egy részrl könyör-

gést szinlettek, más részen a harcot megkezdették.

— A császári sereg a csatát tüzes rohammal viszo-

nozta, a Jászok pedig ádáz tekintettel s gúny kiálto-

zással egész erejöket az emeltebb helyen álló csá-

szár ellen fordították; de a katonaság ket heves

megtámadásával szétverte. A Jászok képzelhetetlen

megátalkodóttsággal hullottak el , s borzasztó üvöl-

téssel nyilvánították, hogy nem annyira a bizonyos

halált, mint a római hadsereg kárörömét fájlalják.

Fél óra alatt a csatának vége lett, melyben tömérdek

Jász esett el, s aztán a vérszomjas hadsereg a szét-

futamlottakat üldözte ; a portyázó hadak sajkákra
3"
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szállvíin , még a mocsárok közötti rejtekhelyeket is

tulkutatták s azokba menekülteket széthányt kuny-

hóik omladéki közt felkoncolták. ')

A Szolga Jászoknak ekkor megint csak egyik

része , t. i. a Tiszának a Dunába ömlésinél megtele-

pült Amicén felekezet koncoltatott fel , a két folyam

közti keskeny földszorulat kedvezvén a császári

hadak gyilkos üldözésének; de a másik hatalmasb

felekezet, a Pícmiek bántatlanul maradtak, s ezt

maga egyedül a császári sereg megtámadni nem is

merészelte ; hanem a római hadak a Duna felöl , a

Szabad Jászok a felsbb vidékrl , Tisza felöl pedig

a mai Bánátban fészkelt Tajfal nev nép, mint a

császár bérencei, intézett ellenök rohanást, s így

három tüz közé szoríttattak. A Pícéniek haboztak

eleintén , vájjon fegyveres ellentállásban koncoltas-

sák-e föl magukat, vagy kegyelmet kérjenek?— de

gyzött a vénebbek tanácsa, s hasztalannak látván

az egyenetlen harcbani küzdelmet , az er eltt meg-

hajoltak, és miután a császár részérl mindnyájan

biztosíttattak, elhagyva rejtökeiket, legnagyobb ré-

szök családaik- s vagyonukkal egyíitt a császári

táborban megjelent. És a kik kevés id eltt készeb-

bek voltak egy lábig elhullani , mint ösi fészkükbl

kimozdulni , — most a kényszerség hatálya alatt

erre önként ajáidkoztak, csak békén hagyassanak;

a császár tehát ket belátása szerénti alkalmas távol-

vidékre költöztette, a Szabad Jászoknak pedig egész

dunatiszaközét visszaadván, az általok már elbb

megválasztott nemzeti fejedelmet fölavattatta. '^)

') Amm. Rhirc. Libr. XVII. cap. XIII. pají. l'JÍ. ct sq.

') l'tfyaiiaz II. o. 127. liíH. lap.
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A Jászok ez idö szerint már uieghasoiilás, kiván-

dorlás, szerencsétlen harcok, és kiirtásukra intézett

öldöklés útján roppant veszteségeket szenvedve,

ámbár igen megfogyatkoztak; és noha a császári

hadseregben messze külföldre távolított segédhadaik

az itthoni fegyverfoghatók számát tetemesen meg-

gyéritették : mindemellett ok — megfogyva bár, de

törve nem , — koszorús költnk szavai szerint ,
—

Róma irányában megzabolázhatatlan kártékony nép

maradtak, melynek békén tartása és a birodalom

érdekéhez alkalmazása irányát a császárok el nem

találhatták , elkeserítés esetében pedig szomszéd tar-

tományaikra pusztulás , hadseregeikre romlás és ve-

szély várt.— Említtetett fönebb , mikép Konstantzius

császár a közelebb múlt 358-ik év tavaszán , duna-

tiszaközének felsbb és dombosabb vidékén maradt

Szabad Jászokat legyzte , s ugyanez év nyarán , az

uraiktól elfoglalt alsóbb terekre vonult Szolga Jászok

ellen indulván, azok egy részét irtó öldöklés útján

semmivé tette , más részét az általa kimutatott idegen

tartományba kiköltözni kényszerítette ,— és ez talán

használt?— korán sem!— Már a következett 359-ik

évben ismét Szeremben téli szálláson lev Konstan-

tzius császár, ki a Jászok féktelen kicsapásaiktól

mindig tartott, azon kedvetlen hírrel lépetett meg:

hogy múlt évben részökre kijelölt lij hazájokbúl a

Szolga Jászok fölkerekedvén , a szomszéd tartomá-

nyokban szerte száguldoznak, mindent fölháborítan-

dók ha féktelenkedésük nem gátoltatik. A császár

tehát haderejét összevonta s még tavasz nyílta eltt

táborba szállott, a dunaparton sátorozó seregei által

zárvonalt képeztetvén , a Szolga Jászok mozdulataira
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vigyáztatott,— azután két alvezért tolmácsokkal lioz-

zájok átküldveii, kérdeztette: hogy miután saját ké-

relmökre be'két s barátságot nyertek , miért kóborol-

nak isme't sze'ljel s tilalom dacára háborgatják a

határszéleket ?— A Jászok a császári tisztviselökttil

szenvedett méltatlanságokrl panaszkodtak , s kér-

ték, hogy a Dunán átbocsáttatván, a császár elibe

járulhassanak, sérelmeikrl magát személyesen érte-

sítendök ,— készek levén a birodalom bármely részé-

ben ,
távoli messzevidéken is megtelepedni , hogy

béke s nyugalom élvezetében adózókká lehessenek.

A császár ez ajánlatot örömmel fogadta, és Aci-

m i n k u m ') mellett ket maga elibe bocsátotta ; de

Innocentzius tábori mérnök tanácsából egy kis el-

vigyázattal élt : egyfell ugyanis sáncot vonatott

,

másfell a Dunán némely szállító hajókat hadi nép-

pel megrakatván, rséget állított, s középen saját

számára magas földhányáson állványt készíttetett,

hogy ha a megérkezend Jászok háborognának , így

bekerítve elnyomathassanak. Ezt a Jászok belátták,

szándékuktól mégsem állottak el, hanem kérelme-

zést színlelve megjelentek; azonban egészen másban

törték fejket, mint szóval s külsleg mutatták,

mert alig látták meg a császárt, ki már hozzájok az

') A c i m i n r u ni , vag3' A c o in i n c u ni nt-jios liol3st'g ( niansio) volt alsó

Pannoniál)an , a Duna jobb ])aitján C u s n ni (Pi'torvárad) cs ]{ i 1 1 i n ni

(Hzalánkcnit-nj kíizt. Kjicn ott állott, liol most a pótcnáratli liatárör-

vitli'kcn Kerescdin, vapy K e r e s d i n holysóp fekszik. í.áfifí Pan-
nónia (nkrpc a harmadik századhaii , Barkód Jiosti Sijinatidtiil.

— Mfff kell tollát különböztetni A c i in i n c n ni o t A e i n c ii ni tói. Ez
a Duna jobb partján a mai Ólmda helyén állott » római szállítmány

("C'olonia) volt. Minél fogAu liibáz Katona Jósef .'Itt. lapon állítván,

liojfy a osá.szár Hiida fáján, azaz Aeincuni mellett várta a .Jászo-

kat; ollcnlien helyesen említi ezt Katona István: Ilist. Aeppat. C'oloe.

pas. 41.
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emelvényrl nyájas szavakat intézett, közülök eg-y,

vad dühét tovább nem fékezhetvén , lerántott bocsko-

rát a császárra dobta , s szokásos csatakiáltással , a

hirtelen kilobogtatott nemzeti zászló alatt, a rendet-

len sokaság vad ujjongás közt a császárt megro-

hanta, ki midn az emelvényrl látná, hogy a rohanó

tömeg nyílzápora mindent elborít , küls hadai közé

vetette magát s álruhában serény paripára szökve,

gyors futamlással menekült , — a császári testörök

közül néhány, azok parancsnoka Cella is elesett, a

császári trón arany párnáival együtt elraboltatott; de

a római hadsereg, mely a hirtelen történt megroha-

náskor félig öltözötten volt, csakhamar az elszánttan

küzd Jászokra csapott s a kiket talált kimélet nél-

kül felkoncolta , elannyira , hogy mire a császári

sereg vérboszja kissé enyhülhetett, már a Szolga

Jászok halomban hevertek a csatamezn.— További

részletek hiányában e hadjáratról csak annyit tudunk,

hogy az ismét kiütött perzsa háború megakadályozta

a császárt abban , hogy eltökélt szándékához képest

a Szolga Jászokat végkép kiirtsa ; hanem a kegyet-

len öldöklés után birodalma határait a Jászok ellen

biztosítván , Szerembe visszament '). — Ennyi er-

feszítés után is még csak ott voltak a rómaiak, hogy

a Jászok ellen biztosító eszközökrl kellett gondos-

kodniok ; mert a Szolga Jászok volt uraikkal kibé-

külvén, dunatiszaközére megint visszaköltöztek.^

—

A nem nagy szerencsével folytatott perzsa háború

alatt Konstantzius császár meghalt Kr. sz. ut. 361-ik

évben.

') Amm. Maic. Libr. XIX. cap. XI. pag. 173. 174.
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VI.

Az eddig elmondottak eléggé igazolják, mikép

a három világrészre kiterjedt hatalmas római biroda-

lomnak egész öszpontosított haderejére volt szük-

sége , ha e két folyam szk közére szorult erteljes

jász népen gyzelmet vívnia sikerült. A legutóbbi

szégyenítö vereségek csak megoszlatás, a nemzeti

közernek három felé szakítása , a megoszlatott pár-

toknak egymás ellen izgatása által eszközöltettek.

Az elsorolt veszteségeken okulva, belátták a Jászok,

hogy megoszlatott állapotukban örvény szélére jutot-

tak , mely ket enyészettel fenyegeti ; kibékültek

tehát , s Szabadok és Szolgák szövetkezvén , kiállott

fáradalmaikat, szenvedett veszteségeiket nyugalom-

ban kipihenni óhajtották. — A császári méltóságban

Konstantziust Juliánus követte , ki uralkodásának

második évében a perzsákkali ütközet alkalmával

kapott sebben meghalt 3G3-ik évben; utána Joviánus

következett, de nyolc hónapi uralkodás után történt

halálával Valentiniánus lett császárrá 3G4-ik évben.

Ez testvérét Válenst maga mellé vévén , közösen

uralkodott vele, annak a keleti tartományokat adta

Konstautinopolis fvárossal, maga megtartotta a nyu-

goti részeket Kómával. Ennek sok baja lett a biro-

dalmát liáborgató szomszédokkal, különösen Duna
mellékén a Jászokkal és Kaitokkal , kiket hogy

fékezhessen, uralkodása kezdetétl leghbb óhajtá-

sát , a határok biztosítását vette föladatul , mihez

képest megrendelte , hogy a dunaparton nccsak Pan-

noniában, hanem a Kattok í'clöli részen is, mint cgv
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meghódított tartományban, gondos dödei példájára,

várdák építtessenek. A Kattok ezt nem trve, követ-

ség által elbb , majd nyilvános ellentállás útján gá-

tolni törekedtek. Maximinus ndvari ftiszt, rósz aka-

ratú kevély ember, hanyagsággal vádolta Ekvitziust,

Pannónia kormányzóját a késedelemért, s azt mon-

dogatta a császárnak , hogy ha Valériában , t. i. Pan-

noniának Dunára dülö részén az ö kis fiacskájára

Marcellianusra bízatnék is a kormány , a parti ers-

ségek haladéktalanul megépülnének. Hárántosan

nyilvánított vágya teljesült, s Maximinus maga nevez-

tetett ki Valéria parancsnokává , ki midn határtalan

gggel rendeltetési helyére érkezett, a nélkül hogy

a hazájok területi épségére oly féltékeny szomszédo-

kat megnyerni igyekeznék , az elbb félben hagyott

építést rögtön megkezdette, mit a Kattok tüstént

széthánytak s a munkásokat elzték. Ekkor a kevély

ravasz ember bántalma feledését színlelve , Gabinius

katt fejedelmet szomszédi barátsdg örve alatt sok

femberekkel együtt lakomára meghivatja, s a ven-

déglátás szentségének letiprásával , a lakoma után

eltávozottakat orozva megtámadtatván , egy lábig

fólkoncoltatja. ')

Alig terjedt híre a vérlázító embertelenségnek,

a Kattok tüstént felhívták minden szomszédaikat kö-

zös megboszulására , s szövetkezvén a Jászokkal,

Pannónia lakosi még hirét sem hallották az ellenség-

nek, már azok a Dunát megúszván, iszonyú tömeg-

ben átcsaptak, s az aratással foglalkozó népet vad

boszújokban kepéi mellett öldösték le, az életben

') Ugyanaz Libr. XXIX. cap. VI. pag. 472. 473.
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maradottak legnagyobb részét pedig roppant számú

barommal együtt elhurcolták. Ebbl egy hosszan-

tartó véres háború keletkezett, mely Pannónia nagy

részét, Szeremet s az aldunai virágzó tartományokat

sivataggá tette. Ugyanekkor kevésbe múlt, hogy

néhai Konstantzius császár leánya Flavia-Konstan-

tzia-Maxima, midn jegyeséhez Gratziánushoz nász-

kiséretével utazván, egy közvendéglöben étkeznék,

az ellenség kezébe nem került,— szerencsére Messzala

szerémi kormányzó öt hirtelen könny kocsira ültet-

vén, sebes vágtatva visszafutott vele. Szerem város

is Probus császári testrkapitány gyávaságának majd

áldozatává lett: gyors lovai már készen álltak afutam-

lásra, midn ijedtébl felocsúdván védelemre szánta

magát, s az építend városi színházra rég gyjtöge-

tett közpénzalapból a romladozó bástyákat hirtelen

kijavíttatván, legközelebbi állomásról egy nyilazó

csapatot magához rendelt , s így a várvíváshoz szo-

katlanl'és különben is zsákmánnyal terhelt Jászok

tovább állottak; boszújok már némileg enyhülve

levén , csak Ekvitziust keresték , mint gondolták az

ártatlan Gabinius gyilkosát, s miután értesültek a

foglyoktúl ,niogy az messze, Valériába menekült, ül-

dözésére rohantak, útjokban mindent seramivé tevén.

Itt elejökbe állott két császári Legio, edzett kato-

nákból álló csatakész hadsereg, mintegy húszezer

eml)er 'j, s azt oly dühösen szétverték, hogy csak

') EfO' római I>opin szonu'ilyzcti szfima idönkónt változott : lepr^pibb
korban czor gyalog és sziiz lovasból állott ; késbb , nevezetesen
Tolybius iíUHt Kr. sz. e. "204— 1 -••2 évrk körül a Loíjio szenn^lyzetc
'2400, utóbb 6200 gyalog s szárnyára alkalmazott aránylagos lovas-

ságból szcrkozfftftt ; clvógro niidón rósziut szövotsógrsck , részint

zsoldosok alkalmaztatlak hadi szolgálatra, o szám még szaporittatotl

,

úgy hogy törlOncüiiik Uorál)an egy Legio köriilbelöl tízezer embert
számított.
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néhány menekült belle futással. — Innen megint

vissza Möziába törtek a pusztító jász hadak, hol

hosszas dlásaiknak végre Theodozius, a még csak

serked i^ií, de már tartományi kormányzó s késbb
híres császár, vetett véget; miután ugyanis fölszólí-

tásának nem engedve, rablásaikat folytatni meg nem

szntek, hadait összevonván ellenök indult, néhány-

szor ket jól megverte, s az aldunától visszavetette.

Egy fell e vitéz iflii hadvezér erejétl, más fell az

Illiriába telepített galliai hadsereg elhírtílt vitézségé-

tl tartva, három évi folytonos pusztító kalandok

után elvégre saját hónukba visszatértek, mint Gabi-

nius és társai méltatlan legyilkoltatásának rettent

boszlói. ')

Valentinianus császár, miután a német népfajokkal

viselt háboníját kedvez sikerrel bevégzette s Brit-

tanniában a hegyi Skótokat legyzte, 374-dik évi

tavasz félen minden erejével a Dunához indiílt. Elibe

a Kattok követséget küldöttek, mentegetvén magu-

kat , hogy k a szövetségeseik által elkövetett rémitö

pusztításnak nem okai, mivel azokat visszatartani

képesek nem voltak ; a helyett tehát hogy ket meg-

') Aminian. Marcell. Libr. XXIX. pag. 473. ct sq. — Katona József 62 lap

idézi Fessler Attiláját (magyar fordításban 94 lap , eredeti németben
112 lap), hol a katt fejedelem legyilkoltatása a császár meghagyásá-
ból történtnek említtetvén , állítólag Gabinius és társai hulláikkal két

medve hizlaltatott. Igaz ugyan , hogy a katt fejedelem gyilkosai ellen

a császár föl sem lépett ; s Ammiau. Marcell. Libr. XXIX. cap. III.

Valentinianus császár kegyetlen és indulatos természetérl írván

,

megemlíti: hogy két kedves nstény medvét tartott, melyek egyike

Mica aurea , másik Innocentia nevet viselt, — ezeket a császár saját

lakása mellé szállásoltatta, fényzésig gondviseltette, általok igen

sok embert összemarcangoltatott, s miután Innocentia ebben magát
különösen kitüntette , a császár ezt azzal jutalmazta , hogy aa erdre
szabadon visszabocsátotta ; világos történeti nyom nélkül mégis túl-

zott állítás : mintha a Rómában kén3"eztetve ápolt császári két medve
számára, a dunaparton legyilkolt katt fejedelem és társai hulláik

Rómába szállíttattak volua.
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támadná, inkább Gabinius méltatlan halálát boszlja

meg, mert a bekövetkezett rombolást közvetöleg an-

nak gyilkosai okozták. A császár meg'igéile, hogy a

helyszinén szigorú vizsgálatot tartand; de Pannoniába

érkezvén, a különben igen indulatos Valentinianus

annyira ellágyult, hogy a katt fejedelem gyilkosai

ellen igért vizsgálatot meg sem rendelte. — Ugy lát-

szik, ez év mindkét részrl kölcsönös készüldésben

tellett. A császár Karnuntnmnál megállapodván , élést

gyjtve s hadait gyakorolva három hónapig veszte-

gelt, hogy adandó alkalommal ellenségeit megtámad-

hassa ; de az átelleni parton táborozó Kattok is oly

erélyesen fölkészültek , hogy a császár ket ez évben

nyugton hagyván, az ellenségeskedést csak követ-

kez tavasszal nyitotta meg, midn a Kattok ellen

két vezérét küldötte , maga pedig Pannoniába Buda

tájig lejvén, a Dunán hidat veretett, és a Jászokat

támadta meg. E! hadjárat eseményeirl részletes tudó-

sításaink hiányzanak. Valószínleg a császár kevés

sikert aratott, s már elbbi hosszas kászolódása sej-

teti , hogy a Kattok és Jászok békeért esd követei-

ket örömestebb látja vala, mint ket saját fészkök-

ben üldözze. A hadjárat eredményéül csak arról érte-

sülünk: hogy a hirtelen beállott szi hideg miatt a

táborozás nem folytattatliatván, seregeit téli szállásra

vSzabariába— most Szombathely — telepítette, maga

pedig a császár Bregetzionál — Szny és Komárom

táján— kivánta a telet tölteni. Itt találta t a Kattok

követsége, kik békét s kegyelmet kértek, hasznos

szolgálataik fölajánlása mellett segédliadat Ígérvén,

H a multaknál i.sniét mcntegctdzvén. Az indulatos

császíír haragra lobbanva , mérgesen dorgálta ket



45

mint hálátlanokat, kik jótéteményeirl könnyen raeg--

feledkeztek. Alig csillapodott indnlatoskodása, midn
a jász követség is megjelent s némely kedvez fel-

tételek mellett szinte békét kért. Az elibe bocsátott

követeket oly hitvány népnek látta a császár, hogy

környezetét kérdezné: „vájjon mind ilyenek volná-

nak-e a Jászok?" s válaszul nyervén: hogy „az egész

nemzet legjelesbjei állanak eltte" — haragra lob-

banva, hangos szavakkal fölkiáltott: mikép t vala-

mely balvégzet emelte római császárságra , midn ily

hitvány s alávaló barbár nép saját határain nem ma-

radhatva, nem elégli hogy maga békén lehessen,

st fegyveresen a római birtokra lépni s ellene hadra

kelni merészel, — és e fölgerj édesben a heves és

hangos beszéddel a császár annyira megerltette ma-

gát, hogy tüdeje megszakadván, orrán száján vér

bugyant ki, s szélhdés következtében ott helyben

meghalt November 17-én Kr. sz.u. 375-ik évben. ')

Látván ezt a jász követség, hirtelen lóra pattant s

övéinek hírül vitte ; más fell a Kattok is értesülvén

saját küldötteik által, mindkét nemzet j ervel roliant

Pannoniára, a császári sereget szétverték, s még
három évig dúltak pusztítólag, midn Valens keleti

császár a Gothok által Drinápolnál 378-ik évi Aug.

9-én megveretvén, maga is elesett, — a segítségére

siet Gratziánus nyugoti császár a szerencsétlen üt-

közet hírét meghallván. Szerembe vonult, s hadsere-

gét a Kattok és Jászok megfékezésére fordította

,

Theodoziust pedig keleti császárrá kinevezte. Ez

') Socrates Histor. Eccles. Libr. IV. cap. 31. — Kevés különbséggel, de
sokkal hosszabban leírja ugyanezt Annnian. Marcell. Libr. XXX. cap.

VI. pag. 494. 495.
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ügyesen folytatott hosszas liadjiírattal a Gothokat

végke'p leg-yüzte s diadalmas visszate'rte után az al-

dunai tartományokban dlongó Jászok ellen fordult.

Hatalmas fegyvere ve'gyeszéllyel fenyegeti vala az

irtó haddal megtámadott Jászokat; de ez alatt a

Hunok éjszakkeletröl benyomulván, a közben esö

tartományokat árvízkent elborították, — a Jászok

fólde't, söt egész Pannoniát elfoglalván, magát a jász

népet is elsodorták, úgy , hogy ennek mint önálló

nemzetnek többé emléke sem fordul elö.

VII.

A dák és jász nemzet viselt dolgai eladásánál

tapasztaltuk : hogy ha ezekrl némi tudomást szerezni

kivánunk, majd az egész római birodalom történetét

kell átfutnunk; most viszont, ha a Hilnok történetébe

mélyebben pillantani akarnánk , egész Európa histó-

riáját szükséges lenne sajátunkká tennünk. — Bámul

az ember, mikép jutott e népnek akkor, a népvándor-

lási forrongás korszakában oly kitn szerep ,
—

midn Attila mind a két császár trónját megingatja,

birodalmukat adózóvá teszi, s egyetlen hadjáratában

hetven virágzó várost összeromboltat , — midn a

Balti- és í\'ketetengertl Adriáig meghordozza dia-

dalmas zászlóit,— csak a keleti császár maga, éven-

kénti adóba kétezer font aranyat fizet nekie azon-

kivül, hogy birodalmának aldunai részét átengedni

köteleztetik; — késbb a nyugoti birodalom ellen

indiíl öt-, némelyek szerint hétszázezer fíinyi roppant

hadával , s a mai Franciaország közepéig hat rémít

és pusztító kaland<>k között. Feh'ile hirlclték: hogy a
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hová lovának patkója tapodott, f ott többé nem ntt,

s egyéb címei közt önmagát istenostorának nevezte.

A Hiínok Kr. sz. ut. 374-ik évben az Alánokat

és Gothokat a balti és fekete tenger közti hazájokbiil

kiszorítván, 378-ik év táján Dáciát és Pannoniát is

elfoglalták ,— ekkor jutott dnnatiszaközi vidékünk

jász lakosival együtt uralmuk alá. ')

Ezek története sem tartozik szoros értelemben

célunkra, mert viselt dolgaik— mint említk— Euró-

pa legnagyobb részére kiterjedvén, történetiróik kis

vidékünket majd egészen kifeledték : dunatiszaközét

ugyanis alig érintik átalában , még kevésbé részlete-

sen.— Miután t. i. Dáciát elfoglalták s a római vezé-

rek értesültek hogy már a Tiszáig hatottak , roppant

sereget indítottak ellenök , melynek vezéri honi tör-

ténetíróink szerint Makrin , vagy Martin római , és

berni Detrik német fejedelem voltak, kik hadaikkal

a Duna túlpartján Budán alól Tétény és Martonvásár

között volt Potenciána nev város mellett tábort

ütvén, arról tanácskoztak, vájjon bevárják-e a Huno-

kat , vagy átköltözvén , ket dunatiszaközén támad-

ják meg, bizton nyugodván azt tudva, hogy az ellen-

séget tlük a széles Duna rohanó hullámai választ-

ják el; — azonban a Hunok éj idején, si szokás

szerint tömlkön, vagyis nyers marhabrbül készített

s fölfjt zsákokon Buda alatt Kelemfóldnél— mirl

e hely azóta így neveztetik — a széles folyót átúsz-

ván
, az egyesült római-német tábort megtámadták s

iszonyúan megverték. '^)

Világosan említik továbbá trténetkönyveink ,

') Pray : Annales veteres. Res gestae Hunnoiiim. Libr. II.

Simon de Keza. edit. Bud. 1833, cap. II. §. 4. pag. 19. — Thuróczy
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liogy x\.ttila f()nebbi gyzelem utdn liadait övéiliez a

tiszamelk'kre visszavezetvén , S ü v é n y li á z á n —
Pusztaszer mellett Csongrád megye'ben — ország-

gylést tartott, melyen a német fejedelmek is látoga-

tást tettek , nevezetesen berni Detrik és társai , Attila

s a Hiínok hségére fölesküdtek. ')

Attila halála után fiai , Ellák , Dengezics és írnák

vagy Csaba egymás közt vetekedvén az osztály és

uralom fölött, az seik, nevezetesen pedig atyjok

Attila által leigázott népek ellenök támadtak s ket
szétverték ,— a két idsb testvér a véres harcokban

elesett , Csaba pedig három ezred magával a Dunán

átkelvén , Csigla-mezn telepedett meg , — hol

most Cegléd áll ,— onnan késbb kiszoríttatott s

Erdély havasai közt a mai székely földön maradtak

Hunjai mindaddig, míg a Magyarok beköltözvén,

azokkal egyesííltek. *)

Azon nagy birodalom tehát, melynek sokféle tar-

tományait s különböz népeit csak a nagy király

ers lelke tarthatta össze, alkotójának halála után

saját terhe alatt szétomlott. ]^Iint a történelem mondja,

Attilának számos ágyosaitól sok gyermeke maradt,

njeitöl pedig három fia, az imént nevezettek: ezek

közt Ellák a legidösb az egész birodalmat kívánta

örökölni; Dengezics, a vadonc és uralomra vágy,
minden áron osztozni akart, s hogy célját érje, öccsét

a jú indulatú, de atyja különös szeretetébl szárma-

Chron. ScliwainltiiiTiit'l Scrijtt. Kcr. Iliiiit,'. I'. I. cap. XI. \)iig. 59. —
Nicol. Olalii lliiiit;. vtUt. Saiiiliuci ad calccMii H<iiitiiiii cap. 2.

') Simon •!<! Krz.i caj). III. §. i. pay. 'J.S. — Chnin. Hiiil. t-dit. Hml. 1838.

pag. 20. — Jcrncy János : ri;,'yolmczö IH.'Jlt. 11. »?.. IT'.t. szi'lot.

') Simon de Kcza Lihr. I. cap. IV. !}• <>• P-iff-
•"'•*'• — llfiiiricii v. Mu(;loii

Kovacliichnái cap. X. pa^. 17. — Nicol. Olalii Iliintr. ot Atilla odit.

cit, Libr. II, cap. 18. — Tluuoc/y. clirou. cap. XXIV.
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zott elkényeztetésnél fogva könyelmü Csabát is párt-

jára vonta. Ez egyenetlenkedés a birodalmat meg-

döntötte, mert a leigázott fejedelmek a Hunok uralma

alól ezek végromlásával népeiket fölszabadították.

Hazai történetkönyveink szerint Attilának két fia,

Aladár és Csaba kaptak össze az uralom fölött, s

Óbudánál a Duna mellett megütközvén , elször Ala-

dár vesztett; de tizenöt napi folytonos csatázás után

Csaba serege szétveretett, s e buzamos öldöklésben

annyi ember bullott el, bogy Óbudától Tétényig a

Duna vérrel áradt pirossá , és abból sem ember sem

barom nem ihatott. ')

Külhoni történetirók eladása szerint Ardarik , a

Gepidák királya volt els a leigázott fejedelmek

közül , ki a viszálkodó trónörökösöket megtámadta

,

és úgy megverte , hogy seregükbl harminc ezer

veszett el , s maga Ellák is elesett. Azután Valarair

és Theodemir, a Gothok királyai támadták meg Den-

gezicset, s azt is tökéletesen legyzték. '^)

A Gepidák e gyzelem után a hnbirodalom

nagy részét elfoglalván , megtartották egész Dáciát

,

s földünket is a Dunáig; a Gothok pedig az ill

kérelmet jobbnak látták, ugyanazért lakhelyül Pan-

noniát a Rómaiaktól kérték , mit ezek meg is adtak.

A véres csatákból fönmaradt Hiínok mintegy tizenöt

ezerén a fekete tenger csúcsára kivándorlottak, három

ezerén pedig, mint már említk, elbb Cegléd táján

vonták meg magukat, honnan utóbb Erdély havasai

közé telepedtek. Kr. sz. ut. 455-ik évben. ^)

') Simon de Keza pag. 32. — Thuroczy Chron. cap. XXIU.
'') Jornandes de rebus geticis cap. 43. 50.

') Jornandes cap. 52. Kézai és Thuroczy i. h.

Kecskemét v. tört. I. köt. 4
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Közel száz évig uralkodtak itt vidékünkön a

(lepidák. — Els Jnsztinianiis császár 536-ik évben

alsó Pannoniából a Gothokat kizvén , Gepidáink a

Dunán átkeltek és Szeremet elfoglalták; ugyanekkor

a Longobárdok fels Pannoniába telepedvén , a Gepi-

dákkal háborúba keveredtek ; de a Longobárdok az

ellenállásra képesek nem levén , Jusztinianus császár-

tól segédhadat kértek , s a Gepidák is régibb szövet-

ségökre hivatkozva segítségért folyamodtak. Hosszas

tanakodás után a császár a Longobárdok részekre

hajlott s tíz ezer lovast küldött segítségökre, mely

föllépés az ellenfeleket kibékítette. Azonban két év

múlva a Gepidák szövetkezvén a fekete tenger mellé

kivonult Hunokkal s némely szláv népekkel , azokat

a keleti birodalom pusztítására küldöttek, miért a

császár megboszankodván , a Longobardoknak meg-

igért tíz ezer lovast elküldötte s ket a Gepidák

elleni hadjáratra fölszerelte. Ütközetre kerülvén a

dolog, Audoin longobard király fia Alboin, és Thu-

rizind gepida király íia Thorizmuiul összecsaptak , s

ezt amaz a csatában levágta, mire a Gepidák meg-

futamodtak és szétverettek Kr. sz. ut. 551. — Kevés

id múlva a Gepidák uralma végképen föloszlott : az

Avarok ugyanis Ázsiából kiköltözvén , már Dáciáig

jutottak s annak egy részét a Gepidáktól elfoglalták;

ekkor Alboin long(»bard király követséget küld Icáján

avar fcjedclömhez a végett, hogy vele szövetkezzék

s a kö/iis ervel kiüzctend Gepidíík birodalmát

egymás között osszák fel ; meg is egyeztek úgy : hogy

a Longobárdok minden barmaik tizedrészét azonnal

az Avaroknak engedték , a gyzelem után i)cdig a

nycreinl<"> zsákmány fele s a (Jcpidíík eg('sz biríxlal-
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ma legyen az Avaroké. — Kr. sz. ut. 566-ik évben

köttetett a Gepidákra nézve e veszélyes szövetség,

s azokat keletrl az Avarok , nyugatról a Longobár-

dok egész ervel megtámadták. Kunimmid gej3Ída

király az ellene forralt veszély hallattára megfélem-

lett ugyan , de biztatta övéit , hogy ha elbb a Lon-

gobardokat legyzhetik, az Avarokkal majd elbán-

nak ;
hanem igyekezete meghiúsult : mert a Longo-

bárdok oly elszántsággal harcoltak, hogy a Gepidák

ferejét magok megtörték ,
— Kunimund király a

gyztes Alboin fegyvere alatt esett el , kinek kapo-

nyájából — akkori szokás szerint — gyzje ivo

edényt készíttetett. — E veszteség után a Gepidák

annyira megfogyatkoztak, hogy többé saját királyaik

sem voltak , hanem részint az Avarok , részint Lon-

gobárdok alattvalóikká lettek ; a Longobárdok ellen-

ben a gyzelem után oly tömérdek zsákmányt nyer-

tek, hogy az. Avarokkal kötött egyességet örömest

betölteni igyekezvén , egész Dáciát és dunatiszaközét

azoknak szívesen átengedték.

E közben a császár Narzes nev olaszországi

helytartcvját tisztétl megfosztván, ez boszságában

a Pannoniában letelepíilt Longobardokhoz szökött,

s az olaszföldet dicsérvén , kíváncsiságukat annyira

felfokozta, hogy 568-ik évben Pannoniát is barátsá-

gos egyesség mellett az Avaroknak átengedték , s

innen fölkerekedvén, az olaszfóld azon részét, mely

róluk ma is Lombardiának neveztetik , fegyveres kéz-

zel elfoglalták , és ott megtelepedtek.

Az Avarok történetében tüzetesen dunatiszaközére

vonatkozó kevés adat találtatik ; ugyanazért azoknak

a Bolgárokkal némileg közös viszonyaikat rövid át-

4-"-
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nézetben sorolom clo.— A bolgár nep a nagy né\)-

vándorliísi korszakban Kr. sz. u. 550-(lik év körül

,

éjszakkeletröl vándorolt be azon aldiinai tartomány-

ba, mely megtelepede'se után s máig is Bulgáriának

neveztetik ; a keleti császároknak sokszor zsoldosaik

,

de nem legjobb szorasze'daik voltak, s idvel az

Avarok fidén is annyira elszaporodtak, hogy 630

—

640. évek közt már a fölött versengettek : melyik nép

közül választassék a közös fejedelem?— a kérdés

megoldása fegyverre kerülvén , a Bolgárok legyzet-

tek s nagy részük az Avarok fidérl kiköltözött,

vagy elzetett; de késbb ismét számosan teleped-

tek vissza, Kubrat fejedelem egyik fiának vezér-

lete alatt.

Az Avarok 788-ik évben nagy Károly frank király

német és olasz tartományait megtámadván, ezért a

király ellenök hadat indított,— 791-ik évben Panno-

niában több Ízben vereséget szenvedtek, 793-ban

ismét megverettek, 796-ban pedig mindenütt szeren-

csétlenül harcolván, dunatiszaközi birtokuk elfoglal-

tatott s tiszántlra Dáciába szoríttattak. Károly király

— 800-ik év üta római császár— az Avarokat meg-

téríteni igyekezett, de mivel több izben föllázadtak,

elvégre 827-ik évben a frank hader által szétveret-

tek, s itteni birodalmuk végkép elenyészett. ')

A 796-ik évi vereség alkalmával dunatiszaközé-

rl az Avarok kiíízettetvén , a Bolgárok is üldözték

ket, st a bajor és frank hadakat kiszorítván, innen

többé nemcsak ki sem pusztultak, hanem az Avarok

megsemmisítése után egész dunatiszaközének és a

') Praynál: Annal. vctor. Avarnin Libr. II. ct III.
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tiszántúli tartomány egy részinek urai maradtak;

Krum vagy Krém nev királyuk volt ekkor, ki

dunatiszaközén önállólag* kezdett uralkodni, s az Ár-

pád által legyzött Szál annak sapja volt. ')

843-ik évben Bogor lett a Bolgárok fejedelme,

ki 860-ban megkeresztelkedvén, Mihály nevet vett

föl, s egész népét megtérítette; 878-ban János pápa

e fejedelömhez levelet bocsátott, intvén öt, hogy a

keleti görög eretnekséget elhagyván , Róma hitelveit

fogadja be. ^)

888-ik évben nagy bolgárországi fejedelem

Simon lett , ki ellen Árpád mint Leo keleti császár

szövetségese harcolt s többször megverte : ugyan-

ekkor itt vidékünkön a dunatiszaközi Bolgárok ura

volt Szálán, kit Árpád Simon aldunai bolgár feje-

delem segédhadaival együtt Alpár és Kecskemét kö-

zött megvert, országát elfoglalta s a bolgár uralomnak

dunatiszaközén véget vetett Kr. u. 896-ik évben.

vin.

Méltánylom a türelmes olvasó neheztelését, midn
tapasztalnia kell: hogy dunatiszaközének ezer éves

történetében Partiskum várost említve sem találja.

De türelmet kérek. Átlapoztuk eddig a vidékünkön

megfordult nemzetek történetét, szárazon és egysze-

ren , lígy , mikép a római birodalom eseményeihez

képest , többnyire egykorú történetírók adataiból bön-

gészve összeállíthattuk s oly népeket találtunk itten

,

melyek nemzetisége a töríénetvizsgáió tudósok által

') Anonymus B. K. Not. cap. XI.
•) Fejér: Cod. Dipl. Tora. I. pag. 198.
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,

házi foglalkozásukat pedig stír homály fódi; most

következik már a kötelezettség: Partiskumnak
Kecskemét teli állítólagos iigyanazonságát szi-

gorúan megvitatni , hogy az innen mutatkozó ered-

ményt levonhassuk, — a már megemlített népektl

tehát még el nem búcsúzhatunk.

A dák nemzet volna itt is az els , mely az eddig

fölfedezett történelmi adatok szerint, dunatiszaközé-

nek legels ura volt; de mivel c nemzet csak futólag

birta vidékünket, s ámbár tudva van, mikép a dák

nemzetnek a tulajdonképeni Dáciában számos várai,

városai voltak ; ellenben semmi nyoma sincs annak

,

hogy kis vidékünkön is ilyekkel bírt volna,— ennyi-

ben kevés tartozván róla célunkhoz, most már ez

egyszerit megemlítéssel túl esünk rajta; — a Jászok

lesznek azon nemzet, melyrl bvebben kell még

szólanunk, hogy Partiskum múltját megközelít-

hessük.

A jász nemzetet az egykorú történetirók külön-

böz melléknevekkel illetik : neveztetnek ugyanis

Metanaszta Jászokníik , mely görög nyelvben lakvál-

toztatót , szélesb értelemben kiköltözt, vagy kiván-

dorlót jelent ') ; Szarmata Jászokníik '^), és Jd'^z

Szárr/iatákimk is mondatnak ^) ; némelyeknél csupán

Szarmata néven is elfordulnak. '') Itteni hazííjok

') Jazi/f/M Mila»a.st(tc. Claiidii Ptoloinaoi Alcxainlriiii fírotírapliicao

EnarrationcH. Edit. Colon. Aprii)!). 15'.)7. Lil)r. III. caj). VII. ]}nn. 71.
'') Jnztfgr.s Sarmatue. C. I'liiiii Scciiinli Mist. Miiiuli. Edit. Eraiicofurti

ad Moen. l.OOO. Eibr. IV. c.ip. XII. pap. K\.

*) Snrinatap cínjvomvuto Jdzi/tir.i. Stralioius de .situ (.»rf)i.s Lilni XVII.
fdit. AniHtoJod. ÍC,r,2. Lihr. VII. pap. r,G().

*) Lánd : C. Svctoiiins 'l'rain|iiill. de Iiiijicratoiihiis. — E. AimaiiiH l'ldrus

Kit. Roii). Eiliii. - Fl.iviiis EiitTfi|iiii.s Hrcviar. Hint. Kom. — Aniiiii.i

iiiiM M;irf(lliiiiis iiT. p«'.sl;ii-. I.itiri. (•vkont irtmai tüit('iir(ii óknál.
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Metanaszta Jászok földe ') , Barbár Jászok földe ^)

,

Kivándorlóit , kiköltözött vagy vándor Jászok földe ^)

nevezettel jelöltetik a régi földképeken. Említve volt

már: mikéj) Szármatákimk azért neveztettek, mivel

éjszaki Lengyelország tájáról a tulajdonképeni Szár-

mátziából költöztek ide ; Metanaszta nevök pedig

épen e kiköltözésre vonatkozik; valóságos nemzeti

nevök Jász volt *) , de dimatiszaközi hazájokban

mindhárom nevezet ket jelöli. Leghelyesebben ván-

dor, fövevény vagy pártus jászokwdk. neveztet-

hetnek. ^)

A Jászok nemzetisége még mindeddig az elliatá-

rozatlan tudós viták tárgya. Régi Iiazájok Szármá-

tzia, s ettl vett Szarmata nevezetök miatt eddig a

nagyobb rész ket szláv fajnak hitte, söt Jász vagy

Jazyges nevöket is ajazik, gazik \SLgy jazicsnik szláv

szavaktól származtatta, melyek népet, nyelvet vagy

pogányt jelentenek; azonban ennek alaptalansága

már ki van mutatva, mint az is, hogy szláv népség

Európában az ötödik század vége eltt nem is mutat-

kozott, pedig Kr. ut. 469-ik évben már a Hunok biro-

dalma is szétfoszlott, következleg e korszakot meg-

elzött négy századon át vidékünkön uralkodott Szar-

mata Jászok szláv vagy tót nép nem lehettek. ^) Mi pedig

') Jazyges Metanastae. Claiid. Ptolemaeusnál Tab. Europae IX. —
Descriptio orbis Antiqui in XLIV. Tabulis exhibita a Jo. Dav. Koelcro

Norinib. Tab. XX.
-) Barbaria Jazygum. Pannónia térképe a harmadik században. Kiadta

Barkóczi Rosty Zsigmond.
*) Sarmatae Vagi. Tabula Peutingeriana. Mint hiszik , Antoninus csá

szár korában készített földkép , mely a nyugati római birodalom kato-

nai útait ábrázolja. Peutinger Konrád augsburgi tndós iratai közt a

múlt században találtatott fel s kiadatott Bécsben Scheyb által 1753.

') Ovidins római költ számkivetését töszomszédságnkban töltötte, s így

nevezi ket Trist. Libr. II. v. 191. — De Ponto I.ibr. I. Ep. II. v. 70.

*) Érdy János: Új magyar Mnzeum 1854. II. 137 lap.

") Ottrokocsi : rig. Hung. cap. II. pag. ü5. — Horvát István : Jászok,
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némely hazai tudósaink azon vitatását illeti : mike'p a

számos felekezetbl állott ös linseitha vagy luín-

magyar népnek nem egy külön ága , hanem csak a

hadinép egy része, mely tüzetesen nyilazó vagy ijász

volt, neveztetett Jdsz\\2Ík^ ilyennel pedig más nemze-

tek is bírtak, annálfogva a jász néptl nemcsak a

magyar nemzetiséget, de még az önálló népiséget is

megtagadják '), — ez pnszta vélemény marad, ha

tudjuk : hogy épen a dunatiszaközi Jászok egy része

is Pannoniába költözött, hol rokonaik már régibb

telepekkel bírtak, s maga a „Pannónia" ország-

név, mely saját legrégibb lakosiról neveztetett így,

nem jelent egyebet, mmt „gyüléses jásztartomány^^

,

vagyis oly nép tartománya, mely közügyeit nyilvá-

nos gyléseken intézi el ^); a dnnatiszaközi Jászok

pedig épen közgyüUses nemzet voltak. ^)

A szarmata vagy pártiis Jászokat tehát, azon

vitéz nemzetet, kinek történetébl láttuk, hogy Kr.

sz. e. 30-ik évtl Kr. sz. u. 378-ik évig, és i^j négy

egész századot meghaladó véres idszakon át, annyi

veszély, üldöztetés, mészároltatás közben is duna-

tiszaközi birtokát megtartotta,— mely a Hunok mint

rokon népfaj bejöttekor azzal összeolvadván, dics-

ségét vele megosztotta, s csak annak végpusztulásá-

val tnt el földünkrl,— de késbb a magyar nem-

zet honfoglalásakor épen úgy mint Csaba Hiínai az

Pest. 1829. — Uíryaiiaz : Tmloiii. G)-iUt. 1833. XII. 84— í)7 lap,

—

Uíf.v.inaz : a Szlavinokról. Post. 1844. §§. 2. .
'> Honátli IV'tcr : De iiiitiis ac jiiajnribus .Tazyfnim ot Ciimanor. Pest.

1801. p. I. cap. V. pajr. ítl. — Fcjt-r Györpy : De avitis Mapyaronnn
ac f'liiiiKiniin

, Jazomimqiio sedihiis ft initiis. Hiiilae. 1830. }?§. 42. 43.

44. \(,. 46. 47.

•) Krdy Janón : Új maK.var Múzeum 1854. II. 139 lap.

'» Pio Casnius: vol. II. Lihr. I,X\I. i>ng. 1188.
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erdélyi Székelyek , ismét feltíint s máig* is tlunatisza-

közén lakik ,— e vitéz nemzetet eredetére szittyának

az egykorú történetírók már bevallották, törzsökére

magyar felekezetnek legvalószínbben vitathatnánk,

— s ha Partiskum itt állott valaha , hol most mi

kecskemétiek állunk ,— ez a mai Kecskemétnek csak

dicsségéül szolgálna, mint magyar sök lakhelye,

most magyar unokák birtokában.

Jász eldeink vallási viszonyaikról, lígy szólva

semmi adataink sincsenek; ezekrl tehát még azon

esetben is keveset tudnánk, ha hnscitha felekczeti-

ségök, és ennek alapján magyar nemzetiségök két-

ségtelenül bebizonyítottnak vétethetnék, — mert e

tárgyban eddigel még csak kezdetnél vagyunk ;
—

minthogy azonban szlávok csakugyan nem lehet-

tek , a H e r t a vagy Föld istenség imádását— mint

eddig némelyek vélekedtek— nekik nem tulajdonít-

hatjuk.

Saját tzhelyeiknél a Jászok pásztornép voltak,

foglalkozásuk tüzetesen baromtenyésztés levén, föld-

mivelést közlök kevesen ztek '), mely mellett, mint

örökös harcban él nemzet, vadászattal és fegyver-

gyakorlattal foglalkozott. Marha- és lótenyésztés volt

egész gazdagságuk , — maguk kevéshez szokva

,

hideget meleget, éhet és szomjat könnyen trve,

eleségben szket ritkán láttak, mert hússal és tejjel

is beérték. Lovaik aprók, de gyorsak és kitartók

voltak, melyeket fölváltva használtak s iszonyú terü-

letet benyargaltak egy húzómban, ily alkalommal

éheztetvén , csak kevés itallal látták el azokat

,

hogy testük könnyebb legyen , mi által igen hosszas

') Strabo. edit. cit. Libr. VII. p;ig. 565.
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futásra szoktatták lovaikat. ') A méneket herélni

szokták, nehogy nyerítésökkel az ellenséget figye-

lemre gerjesszék, s a gyorsaság mellett lovaik külö-

nösen begyakorlottak voltak. — Fegyverök kard és

hosszú lándzsa, vagy kopja, gerely, sisak és paizs

volt, de kézíveik kezelésében s a nyilazásban leg-

inkább kitntek, fö hadmesterségök ez levén nem-

csak szemben az ellenséggel, de futva hátranyilazás-

sal még félelmesebbekké lettek, sokkal több kárt

okozván így az ellenségben. Hadi öltönyük tetötííl

talpig páncél alakú volt, t. i. testhöz simuló vászon-

neraü vagy gyapjúszövet, tülökbl faragott s kipal-

lérozott pikkelyekkel, vagy szarulemezzel kirakva,

melyek egymást födték mint madártollak vagy hal-

pénzek; viseltek azonban páncélinget is, mely karai-

kat alig könyökig s derekukat félszárig borította,

hasonló készítménybl. '^)— Házi öltönyük len- és

gyapjúszövetbl állott, mely fölött viselték zordo-

nabb évszakban a kacagányt, párduc, tigris, medve,

farkas, közrendek juli- vagy kecskebörbííl , mely-

nek maradványa a mai magyar suba, — fejükön

kucsma vagy süveg, lábukon topáuyszerü csizma,

közönségesen az úgynevezett telekes bocskor volt,—
altestöket gat}'aszer vászonruha fiklte, mely nem

ritkán korcra szedve bokánál összeköttetett, mint a

t()r()k bugyogó,— kacagány helyett vászon lebernye-

get is, mint a mai szúr, a mellen cifra csattal kap-

csolva, derékon övet vagy börtüszöt viseltek.

—

Nöjeik szinte bö vászonöltönyt hordtak, mely vállon,

mellen, néha térdnél is, hogy a lépést ne akadályoz

') riin. HiHt. Miinrli. I.ilu. \lll. c.iit. XI, 11. pay. IIM*.

•') Aininiaii. MaictlI. Lilir. X\ II. caii. MI. |):i;,'. ÍJ*'.
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za, csattal vagy bog-lárral vonatott össze, derékhoz

pedig* övvel szoríttatott, — fejükön pártát, illetleg-

könny fejkötöt viseltek, mely a hajzatot összetar-

totta s arról finom lepel folyt alá, vállukon pedig boj-

tos szél lebernyeg a mai nagy nökendök alakjára,

lábukon fzött saru, nyakukat klárisszer gyöngy-

füzér, karaikat karperec ékesítette; fzött váll alakú

mellényeik négyszeg kockákból voltak összeállítva,

melyek a férfiak hadi öltönyét utánzó páncél pikke-

lyeit ábrázolták. ') — A harckedvelö jászság legna-

gyobb mestersége az ügyes nyilazás, gyors szágul-

dozás, és az ellenség kijátszásában állott; ok mind

lovasok voltak, a római hadsereg ellenben aránylag

igen kevés lovassal, többnyire gyalogságból állott;

a Jászokat tehát csak ritkán, és csak ügyes hadmoz-

dulatok általi bekerítés útján kényszeríthették ütkö-

zetre, különben az ellenök indult erösb hadsereg elöl

zsákmánnyal rakodva szoktak visszairamlani. — A
római történetírók mint vitéz, igen ügyes Íjászokat

és rabló kalandorokat jellemzik ket, kik a portyá-

zásra inkább, mint a nyilt csatára voltak képesítve. ^)

Fejedelmek s A-^ezérek parancsa alatt állottak a

Jászok , s közügyeiket nyilvános gyléseken intézték

el: Kr. sz. ut. 174-ik évbeni csatavesztéseik után a

kényszerített béke föltételei közt Antoninus császár

egyik szabályul gyííléseiket tiltotta be. ^) — Mint

több népfelekezetnél akkor szokásban volt, sokszor

nöjeik is férjeikkel osztották meg a hadi kalandot.

') Bartoli. Colinmia Trajana cxhibons históriám titriusqiie liolli Dacici

per Trajamini gosti. Scffm. I>XVI. Fig. 24G. LXVII. '247. LXAIIÍ.
•249. LXXV. 26]. LXXVI. 202.

•) Aminian. Marcell, id. liolj'.

') Dio Cassius : vol. 11. Libr. LXXI. \r.\g. 1188.
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egymás oldala mellett száguldozván be zsákmányért

a szomszéd tartományokat. Gyermeknek tartatott

kztök, ki még ellenséggel nem küzdött, s az ép

erej férfinak hadjárataikból elmaradnia szabad nem

volt. A barátságot törhetlen szövetség gyanánt tisz-

telték; azonban ellenség irányában kegyelmet nem

adtak s viszont nem kértek. A rómaiak ket kegyet-

len barbár népnek nevezik , de vitézségöket bevall-

ják : e jellemzés a rómaiak irányában állhat is, mert

azok szintén velk soha sem bántak, s nem lehetett

alkalmuk baráti viszonyra lépnik , st annyira sem

mehettek, hogy tartományukról alapos ismeretet sze-

rezhettek volna , belviszonyaikat még kevésbé tanul-

hatták ki.

Azon kevés történeti adatok közt, melyek jász

eldeinkrl fenmaradtak, nyoma van annak is, hogy

k az akkori viszonyokhoz képest némi kereskedést

ztek. Igen hihet , mikép öltönyeiket átalában ma-

guk, különösen nöjeik készítették, mint ez az sere-

detiség bélyegét némileg megtartott népeinknél a

fonás, szövés, varrás folytonos gyakorlatában most

is dívik , — iparosaik s ha egyéb nem , fegyvcrcsi-

száraik mindenesetre voltak. Kereskedésükrl vala-

mely nagyszer képzelmet ugyan nem táplálhatunk

;

de annyi bizonyos, hogy a Dunán saját hajóikkal

kíizlekedtek , s Dunán ti , és Dácián keresztül is

messze tartományokban kereskedést ztek, minek

bizonvítékaiíl ismét csak a már többször említett

174-ik évi kénvszerl)éke föltételeire kell hivatkoz-

mink; ez azonban a csereberénél mngosabb fokozatú

alig lehetett.

ilyenek vi)Itak jász eldeink , vagy inkább
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ilyennek képzelhetjük némi homályos árnyéklatban

azon nemzetet, mely a keresztyén idszámítás négy

els századában vidékünket bírta , s melynek a felhí-

vandó történeti adatok szerint Partiskum valaha

virágzó városa volt.

IX.

Fájdalom , dunatiszaközének földterületérl is

csak kevés adat jutott el hozzánk a Jászok korából.

Különösen vidékünket , hol a Tisza már megközelíti

a Dunát, a tekervényes folyam áradásaitól mocsá-

rosnak, füzbokrokkal bentt, úttalan, erds, és csak

az igen jártasok által el nem téveszthetnek találjuk

rajzoltatni,— a föntebbi tájon sziklás hegyek s erd-

ségek említtetnek. ') VárosokriU itten egyetlenegy

régi , egykorú hiteles iró emlékezik , ki az általa meg-

nevezett helyek égalj i helyzetüket is kijelöli , de

puszta megnevezésökön túl minden egyéb körülmé-

nyekrl hallgat.

Néposztály szerint elsk voltak a Szabad Jászok

,

kik tulajdonkép maguk viselték e nevezetet s alkották

a nemzetet ; utánok következtek a Szolga Jászok '^)

,

kikkel amazok utóbb gyilkos belháborúban emész-

tdtek.— Tartományi fölosztás szerint szinte két, de

határozatlan nevezettel találkozunk, mely azonban

hozzávetleg csak a Szolga Jászok által elfoglalt

alsó vidékre levén alkalmazva, az A m i c é n felekezet

lakhelyét a Tiszának Dunába ömléséhöz , a P i c é n i

felekezet hónát pedig ide föntebb vidékünkre értel-

') Ammian. Marcell. Libr. XVII. cap. XUI. pag. 124. 125. 128. — Florns

Libr. rv. pag. 138.

Sarmatae Umigantes. Amraiaii. Marcell. Libr. XVII. cap. 1.3. jiag.

124. 127.
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niezhetjük, mely azonban ennél jóval fölcbb is ter-

jedt, mivel abban begységek is említtetnek. ')

Mind a mellett bogy e jász nemzet vándor, pász-

torkodó népnek mondatik a történetírók által , mely-

nek szerintök bátán báza, keblében volt kenyere,

vagyis szekerek voltak egyedüli bajléka, — ez csak

annyiban áll, a mennyiben az ket ismertet régi

történetir<>k felöle értesülve voltak; akkor ngyanis,

midn a jászok lakásaikat egy vidékrl folytonosan

másra tették át , midn badi kalandokra mentek

,

bázaikat természetesen magukkal nem vibették, sem

pásztorkodással foglalkozó személyzetök minden lép-

ten nyomon bázat nem építbetett a széles legel me-

zk gyakori változtatása szerint; de biteles történeti

adatoknál fogva mégis bizonyos, bogy nem átalában

laktak fdcles szekereiken, vagy sátorok s cseré-

nyekben, banem állandó lakbelyekben is tartózkod-

tak ,
— föl sem tebet róluk , kik a népes és virágzó

Pannoniát s egyéb római tartományokat részint badi

kalandok alkalmával , részint császári zsoldosok

,

vagy segédliadakként oly gyakran meglátogatták,

bogy a bázépííésre kedvet, s bázi kényelemre vágyat

ne kaptak volna, s ennek ellenkezjét kellleg az

sem mutatja ki, bogy k rablási kalandjaik közben

gyilkoltak , égettek és pusztítottak : ezt az akkori

id vad szokása bozta magával, mert mindenik ellen-

ség gy cselekedett, s miért ne akkor, — biszen

korunkban is azt teszi , és mikor tette inkább , mint

saját ])olgárt;írsaink a tizenkilencedik század els

feléiu'k két ntolsó évében? —
A Jászoknak állandó épületekben lakásukra néz-

') llfíynnm. ii^íy.'innft. 1_'7.
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ve világos példák léteznek a római hadjáratok törté-

netében , midn az ket üldöz császári hadseregrl

mondatik: hogy a viskóikban elrejtzötteket is legyil-

kolta ,
— hogy a kunyhók szalmafödeleit lerontván

,

a benszorulttakat fölkoncolta ,
— hogy a legerösb

gerendákból Összerótt házak sem mentliették meg ket
üldözik vérboszjától , — hogy minden lakhelyeket

fölgyújtottak s a menekvk vagy bennégtek, vagy

ég födeleik alól kijvén, a vérszomjas császári ha-

dak által leölettek. ') Egyébiránt a mai világ egyik

legmíveltebb népérl , a nagy német nemzetrl hite-

les adatot birunk, mely szerint a Jászok korában

barlangok s földbe ásott gödrökben lakott, '^) s ez

nem szégyen, mert akkor félmeztelen vademberekbl

állott ; ellenben ugyan e korbi K 1 a ii d i u s P t o 1 e-

m e u s , alexandriai híres tudós , ki Kr. sz. ut. máso-

dik században (120—160 évek közt) élt és írt, föld-

irati nagy munkájában a Jászok helységeiket, szám

szerint nyolcat megnevez , és azokat városoknak

címezi,— melyek neve s égalji helyzete következ:

Uscenum

keleti hossz. éjsz.

fok.

szél.

percfok. perc

43 15 48 20

Gormanum .... 43 40 48 15

Arbieta 43 20 48
Trissum 44 10 47 45

Parca 43 30 47 40
Candanum 44 47 20

Pessium 44 40 47 —
Partiscum .... 45 — 46 40^)

') Ugyanaz, ugyanott, pag. 126. 127.

-) Tacitus de Germania cap. 16.

•') Civitatcs Jazyguui MotanaKtannn liac Kuiit : ITsccnuni, fíornia-
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Es már most kísértsük meg Partiskumról a

másfélezer éves ködfátyolt föllebbenteni.

A rég'i világ- imént idézett hírneves fóldirója

niao^a bevallja : mikép sok járatlan helyek égalji hely-

zetét pontosan adni képes nem volt '); ennélfogva,

különben nag:y becs munkáját a fölvett kérdés elha-

tározására kifogás nélküli tekintélynek nem tarthat-

juk. — Azon tetemes különbség, hogy a legpontosb

új térképekön Kecskemét égalj i helyzete 37 : 22. —
46 : 54. Ptolemeusnál pedig Partiskum 45 : 00. —
4G : 40. itt a tétel fölforgatására ugyan nem szolgál

:

mert a szélességi fokozat figyelembe alig vehet el-

térést mutat; a hosszúsági különbséget pedig azon

körülmény fejti meg: hogy Ptolemeus az alexan-

driai, újabb földiróink ellenben a ferroszigeti

délkörti számították a fokozatot; mindezek méltány-

lata mellett is azonban arról kell meggyzdnünk:
hogy Partiskumnak Kecskemétteli kétségtelen ugyan-

azonságát Ptolemeusból meg nem tanúihatjuk.

Mi illeti e tárgyban a hazai s külföldi tudósok

késbbi véleményét, azok közül tizenötöt ismerek.

Nigro , velencei olasz fóldiró , mintegy négyszáz

év eltt azt állította : hogy a Metanaszta Jászok váro-

sai között Ptolemeus által megnevezett Partiskum
ugyanaz magyar ország C e c h o m e t nev városával.

— Itt valószínleg Kecskemét nevének leirása

tévesztve van ; de a vélemény kifejezése városunkra

vonatkozik.

Lazius, a népvándorlásokrúl írt munkiíjában Par-

ti s k u m o t a mai Poroszló, heves megyei mez-

nuni, Arbicta, Tri.s.sum, P.irca, Candanum, Possiuni,
rartisciim. ('laiid. Ptolpinaeiia Libr. III. cap. VII. pag. 71. cflit. cit.

'/ Ugyanaz IJhr. M. cajt. I. jag. "28.
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várossal ug*yanazonítjii; de helytelenül: mert Pa-

ro ez lónak írván, hihetleg csupán az els három

bet vitte kísértetbe, az e'galji helyzet nagyban elüt-

vén Ptolemeus kitételétl ').

Ottrokocsi Fóris Ferenc, mintegy kétszáz év

eltt határozottan vitatta: hogy Kecskemét nem-

csak ugyanazon helyen áll, hol valaha Partiskum
állott: de a partos helyen álló mai Kecskemétnek a

régi magyar Jászoknál valóságos neve „Partoskás"

volt, s csak a görög és latin könyvekben irattatik

Parti skumnak ^).

Szentiványi Márton, magyar jezsuita, Ottrokocsi

állítása szerint Kecskemétnek Partiskummali ugyan-

azonságát elismeri ^).

Zedler, átalános nagy szótárában azt mondja:

hogy Partiskum a Dáciához tartozott Jászok tar-

tományában volt egyik városnak régi neve ; de arról

a Ptolemeusnál följegyezve lev puszta nevén kivül

egyebet semmit sem tudunk '*).

Cellarius Kristóf, a Ptolemeus által megnevezett

dunatiszaközi városoknak csak nevök utáni fenn vol-

tukat ismeri el ; de még csak a bennök lakott népek

történetének kinyomozhatását sem vállalja el ^).

Beél Mátyás szerint : ha gyanítani szabad

,

') Ilistorisch. Politiseh. Geographischor Atlas der ganzen Welt — ai-.s

dcs berühniten köni{j;I. spanischcn Geogrraphi Mr. Bruzen la Martiniere

ins deutsche iibersetzt. Lcipzig 1747. VIII. Th. 1582. Seite: „Par-

tiscuni", 80 nennet Ptolemaeus die letzte von den Stádten, welclie

er den Jazygis Metanastis gibt. Niger behauptet, es sey heut zu

Tagé Cechonict in Ungam ; alléin L az ins behauptet, dasz es

Paroczlo sey." — Lásd még 1567. hasábon „Paroczló" név alatt.

-) Origines Hungaricac. Franequcrae 1693. Part. I. pag. Cl. Part II.

pag. 119.

^ Cnriosa variar. scient. micell. Catal. X.
'') Grosses vollstündiges universal Lexicon. XXVI. köt. 1070 lap.

•') Not. Orbis Antiqni. T. I. Libr. II. cap. 8. sect. 4. pag. 478.

Kecskemét v. tört. J. köt. 5
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Kecskemét ugyanaz P a r t i s k u m ui a 1 , a régi

Jászok városával ; de bevallja : hogy e régi nevet

kutatni nehéz, mert az skori irók hallgatnak ré)la;

egyébiránt nehézségül azon körülményt hozza fel:

hogy Kecskemét épen a régi Jászok telepeinek ellen-

tétetil igen víztelen száraz helyen áll ').

Móró István, magyar jezsuita akkép fejezi ki

magát: hogy Parti skum a tiszaparton állott, de

errl Plinius római iró kellleg értesülve nem levén,

helyette Pathyssust (a Tiszát) említi meg ').

Timon Sámuel megemlítvén , liogy Ottrokocsi

Partiskumot Kecskeméttel ugyanazonosnak

tartja, hozzá teszi: mikép jobban talál vala, ha e

helyet C s o n g r á d r a alkalmazza ^).

Bombardi Timonnal egyet ért, azon toldással

hogy némely tudósok az ugyanazonságot gyanítják,

de azt bebizonyítani nem tudják "*).

Thuróczy László Kecskemét város rég'i voltát

kiemelvén azért, mivel szerinte már a Metanaszta

Jászok lakhelye volt,— a Partiskummali ugyanazon-

ságról ugyan hallgat, de föntebbi szavak értelmével

épen azt fejezi ki ^).

Szentháromságról nevezett Mihály atya, a ke-

gyes tanítórend kecskeméti házának múlt század kö-

zepén volt egyik érdemes tagja, midn ^látyás király

levelei gytijteményét 1745-ben a Kecskemét városi

') Not. Hung. Nov. liist. íícofrr. Vionnao 1737. Toin. III. png. íö'.i.

1Ö4.

') Timon Rám. Imatjo Aiit. IIiiii','. Cassoviai; 17.'!;J. Libr. I. caj). XIII,

paíí. 100.
) Iinatrít .\iitiqii. Iliiiifr. 17:;;}. l,il)r. I. cap. XIIl. |l.•l^^ HU.
'i 'roiio^riapliia .Ma!,Mii Kcjíiii Iliiiitíariac. \iriiiiac' 17.j(). Libr. II. *?. XIV.

|..i^'. KI. Mlir. \l. ^. \. pai;. ;-,.{7.

'-) Ilim;,'.iria .Mii.s ciini I{f},'iliiis. 'I'yni. \~-2'.K \y,\i:. l.íü.
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tanácsnak aj állja, Kecskemétet a régi Parti s-

kummal azonítja ').

Dugonics András is említi az ugyanazoiiság-ot '),

és Pomponius jMela régi romai iréra hivatkozik ; de

ennek munkájában Partiskiim neve nem találtatik ^).

Katona József csak azért, mert több irók ezt

bizonyítják, söt még külföldi irók is, kik az égalji

fokozatot bizonyosan megmérték , már igen régen azt

Írták , ámbár okai volnának kétségeskedni , — az

ugyanazon ságot elhiszi ^).

Ezeken kivül még egy régi adat említtetik

e tárgyra tartozólag : a helybeni Ferences Atyák zár-

dai történetkönyvébe bejegyzett eme szavak: „A régi

Metanaszta Jászok tpüették és Partískumnak nevcz-

ték'"' ^). Ez adat irányában azonban megjegyzend:

hogy a tiszt. Ferences Atyák zárdája 1644-ik évben

települt meg Kecskeméten , történetkönyve pedig csak

lG78-ik év végén kezddik, mert ez évi October 17-

kén az elbbi zárda templommal , minden egyházi

szerekkel s könyvekkel együtt porig 6gett ^).

Tudtomra ennyi az írott adat P ar ti s kuniról

mint a Metanaszta Jászok egyik városáról a régi, —
s ennyi a vélemény annak Kecskemétteli ugyan-

azonságáról az újabb kori tudósok irataiban; Ptole-

') Epistolae Mathiae Corvini Rojris Hungáriáé. Cassoviac M. DCC. XLV.
•) Jólánka I. könyv 113. lap. 20 jcgyz.
^) De situ orbis I.ibrí III.

*) Kecskemét története 1. 2. lap.

") Aedificanmt anliqni Jazyyes Mefavastae, et vocanint Partisrinn."
") A Kecskeméti rom. catli. egyház fn lev legi'égibb auyakönjve

(1678— 1712) második lapján beirt egj-korú jegyzet : „Nóta Kccske-
metini saevlssimttm acridisse incendimn amio 1678. (szent Gál
ünnepe utáni napon) in quo cum Ecclesia et Ilesidentia omnia
manuscripta et Matrica ipsa Vulcano absuinta sí/hí." — Ekkor még
maguk a szerzetes atyáit kezelése alatt volt az itteni rom. eath.

parocliia.

5
•"•
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meusen kívül aem az egTkoní , sem a közelkoni

történetíróknál említve nincs , — dunatiszaközének a

Hunok uralnia alá jutása után vidékünkön többé

itt, vagy közvetlen k(>zelünkben , a niag-yar nemzet

bejöttéig-, városok létezésérl sincsenek bizonyos

adataink.

X.

A Jászok n y o 1 c városa a népvándorlás ziva-

taraiban eltnt. A Hunok uralma idejébl Attila ki-

rály székvárosa — mely Priszkosz keleti császári

követség tagja fönmaradt irataiban említtetik — leg-

nagyobb figyelmet gerjesztett s helyzete kinyomozá-

sában tudósaink közííl sokan fáradoztak: némelyek

Havasalföld síkjain keresték '), — mások Sze-

gedre tették*). — Katona József hajlandó volt

Kecskemétre helyezni ^). — Gyulát is vitat-

ják '*) — az eredeti kiítfó tanulmányozása alapján

annak dunatiszaközén Jászberény melletti Kerek-
u d V a r nev pusztán volttá igen hihet ^) ; — azon-

ban egy legújabb történelmi vizsgálat minden elbbi

vélemények fölforgatásával azt a Debrecen és B-Uj-

város kiizti Etel lak a nevíí ])usztára helyezi **). At-

tila hn király székhelye, egy fakerítéssel zárt pom-

pás faépület valóságos helyzete, föntebbi adatok össze-

vetése után, mindeddig kinyomozva nincs, hanem

') Timon : Imafro Anti(|uap nunprariae Lib. II. cap. V. pag. 183.
'') Diií,'oi)ies : Kt<lka I. k. III. sz. -201. lap. .'í-ik kiadás.
') Katona JózHcf: KecHkciiiét története. 7:^. lap.

*) Mojfj'orósi János: (Jyula hajdan és most. 1858. 148. s köv. lapok.

^l Szabó Károly: Attila, kor és jellemrajz . Tbierry Amadé iit.Au franciá-

ból fordítva. lHb5. 74. 7ó. lap.

*; Révész Imre : Ktel laka 18y. Cl. lap.
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csuk a magyar östöitéiielmi liypothesisek csarno-

kában van kiállítva ').

Az Avarok idejébl diinatiszaközi városokrl

ismét biányzanak adataink. E korszakból azonban

az Avarok védsáncait, a történeti nevezetesség

Ringeket kell megemlítenünk. Kö hiányában e

bámulatos építkezés, jelöntékeny erdítés, az egy-

korú történetírók által következleg rajzoltatik: ki-

lenc bekerített sáncolat volt az Avarok birodalmában,

— mely magában foglalta egész Magyarországot

,

Erdélyt, Oláhországot és Havaselöt; hihet azonban,

mikép ilyékre csak a síkon volt szükség ,
— melyek

mindenike ötvenezer lépésnyi kerületíí volt s negy-

venezer lépésnyi távolban álltak egymástól ; — mai

számítással tehát egy mértföldre négyezer folyó ölet

s két ölre közép számítással öt közönséges lépést vé-

ve: négy mértföldnyi távolban álltak egymástól s öt

mértföldnyi területet foglalt mindenik kerületében.

Ezek kerítése kívül két öl széles s ugyanannyi mély-

ség árokkal volt övezve, az árkon belül pedig ál-

lott húsz láb magos, ugyanoly szélesség töltés,

mely srn földbe vert czölöpök , és keresztbe rakott

tölgy, fény, vagy bükfa gerenddk közé tömött föld-

bül készíttetett,— teteje hanttal födve s fííz, szil, és

fehér nyárfa gályákkal beültetve volt , melyek nyese-

tés után oly srn sarjadzottak, hogy egészen átha-

tolhatatlan eleven sövényt képezve összenttek ,
—

kapuja e sáncolatnak igen szk, bent pedig a hely-

ségek és lakok egymásti oly távolban voltak,

hogy az emberi kiáltás egyiktl másikhoz áthallat-

szott, — a sáncolaton kivüli szabad téren szinte la-

') Ugyanaz u. o.



kok és helységek álltak, úgy helyeztetve, hogy a

kiirt, vagy harsona hangja egyiktl másikhoz átalá-

ban elhatott ').

Midn Kr. sz. iit. 79G-ik évben a frank hadak

avar seinket több ütközetben legyzvén, a Tisza

mögé vissza szorították , az egykorú történetírók sze-

rint ,
védsáncaikat egészen lerontották , — mihez ké-

pest a Ringek elenyésztek volna elannyira, hogy ké-

sbbi írók már nyomaikra se tudtak botlani; de hazai

tudósaink közííl többen följegyezték: mikép e sánco-

latok még jelenben, a nagy pusztulás után tizenegy

század múlva is bámultatják vidékünkön készítik

roppant munkáját; mert ha egyebütt valahol, itt min-

den esetre csak ilyeket lehetett és kellett seinknek

emelniök saját védelraökre. — Nem történelmi talá-

nyok fölfejtésére törekv különcködés , hanem a tör-

téneti adatok összevetésébl okszeren levonható kö-

vetkeztetés véleményezteti általam , — miben hibáz-

hatok s a cáfolatot örömest veszem , — mikép a

Bácskában dunatiszaközén s e kivííl a tcmesi Bánát-

ban létez, és mint hárántosan már említem ^), min-

den tia'téneti alap nélkül „liómui /S'(í;ico/i:"-nak neve-

zett földmívck— melyeknek a szerencsétlen emlékíí

18479-ik évek alatt oly kitn szerep jutott hazánk

szomorú történetél)en — legvalószinbbcn az avar

védsáncok maradványai. — Ezek k(>zííl egyik I'jvi-

dék Vííros határán a Duna kisebb ágánál kezdve, s

déhíd éjszakkelet felé 5'/^ mérföldet átfutva, Tisza-

földv;írnál a mocsárokban elenyészik , s míg rendel-

tetési céljára szolgált, a két hatalmas folyó össze

') Vr:\\. Auii.il. vet. I'. II. Kcs gcsfar Avarum. Libr. III. iiay. -JTU. 2«0.

V rüiitvijij r.i. iai>. j). \i>^\í(\.
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ömlésincl roppant fontossiígií háromszöget alkotott;

•— mintegy Inísz ev eltti pontos leirás szerint,

—

egészen földbttl van hányva , s kívül árokkal övezve

,

és ott hol épnek látszik , az árok mélysége másfél

,

szélessége 3 '/^ , a töltés magassága 1 y^ , szélessége

alapjában 4 7^, fölül 1'/^ ölnyi '). — Ebbl Tisza-

földvár alatt egy másik Ág szakadván ki , a Ferenc-

csatornán keresztül mintegy öt mértföldnyire fölfelé

tart , — ugyanabból még egy ág Temerin és Járek

között kinyúlván , Knlpín , Pivnica , Parabuty és

Hodzsák mellett vonulva, Apatinon fölül a Dunába

szakad. — Dunaíiszaközén kivül egy ily sáncolat

Rubinnál a dunaparton fölfelé az alibunári mocsárig,

azon fölül ismét Temesváron keresztül tartván, el-

végre Szecsány és Fibis közt enyészik el ;— Opalán-

kán fölül is kezddik egy s Versecen keresztül tart

Sztamoráig '). — Itt vidékünkön van még az úgyne-

vezett Ördög-árok, mely Bácskában Bajánál a

Duna mellett kezddvén , Halas és Félegyliáza hatá-

rain keresztül szakadatlan vonallal Biharmegyébe

hat ^). •— Szinte vidékünkön van Jászságban a Kis-

árok, mely Hevesmegyében a tiszaparton Kiskör

helység és Akolhát puszta határán kezddve, a Jász-

ságba merül, s Hevesivány puszta, Jászapáti, Dózsa,

Jászberény és Fényszaru városok határán át, Vác

felé a Dunáig tart '*). Ugyancsak vidékünkön van a

Csörsz- ár ka, mely tiszántúl is folytattatik , innen

') Szi'p Ferenc: Jelenkor Tfirnalkodója. 1839. Febr. í). 12. szám.
•) Goneral-Karte der A'^ojvodschaft Serbien und des Tcmescher líanatcs.

von Knianiiel von Friedborg. 1853.

^) Horsáth Péter : de initiis a'.^ niajoribns Jazygnm et Cumanornni Pest.

1801, A munka végen IJedekovieh Lrinc jászknn kerületi niéruök

térkép(\

*) Ugjauott 105 lap. és a térkép.
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pedig Borsodmegy^bcíi Aroktö helység, mellett egy

haloraniü kezdödv^i, Hevesmegydn e's Jászságon

átmegyen, s innen Árokszállás mellett ismdt Hevesbe

nyomulván, Csány helystfgnél egy halommal végz-

dik, melyet a köznép ma is Csörsz vezér halmá-

nak nevez ').— Megjegyzésre méltó: mikép e sánco-

latok átalában sík földön, és mind az Avarok által

bírt részeken találtatnak ; de kör alakban többé nem

mutatkoznak, Kecskemét közvetlen közelében pedig

— leffalább most már — nem léteznek.

A bolgár uralom idejébl közelünkben a Szálán

fejedelem Alpár nevíí tiszaparti székhelyén s—
egy ma is fön álló— szilárd tömöttségü dombon léte-

zett erödítsényén kivül, más népesített helységet,

adatok hiányában megnevezni nem tudunk.

Partiskum létezését Ptolemeus egykorú irata

ellenében tagadni , vakmerség volna ; e kivül pedig

egyetlen írott bet sincs e város helyzetérl , mert a

szintén cgykorúaknak tartott P c u t i n g e r i táblák

a Dunán ide át nem szolgálnak , azokon a Jászok

földe csak mint szomszéd említtetik ^). Partiskumnak

tehát csak puszta nevét ismerjük , mint síriratát egy

messze hajdanban kidíílt jelentéktelen vándornak,

kinek nyomtalanul j)orladozó hamvait az utódok ku-

tatása elíil másfélezer éves feledés homálya födi;

utöb))i adatok csak puszta nevének s egykori fenn-

') Upyanott líM lap, ('s I?iMlckovicli trrkt'pr. — K .sáiirolatokn.nk nyonLt

van Fcrenrzy Jdzscf óh KaracH Ker(>ncn(''I is : I'i-st rilis-Soltiucgyék s

:i KíhUúii kt-riih'trrtl kt'Hzltcft térkópcikon.

•> K i'lin alatt : Sunniitar vaiji.



létének száraz említése, az újabbak pedig- csupán

hozzávetleg kifejezett vélemények. A népvándorlás

korszakában századokig lebegett vidékünkön a rom-

bolás vészangyala s Partiskum elenyészett a föld

színérl, hogy helyét az utókor kimutatni se tud-

hassa.

Miután Kecskemét tagadhatatlanul a Jászok

dunatiszaközi birodalmának azon pontja körül van,

hol Ptolemeus azok egyik városa Partiskum hely-

zetét kijelöli; s mivel Kecskemét város délnyugoti

része a pesti Duna közép vízszíne fölött kilencz öl-

nyivel magosabb, és így e vonalban egész dunatisza-

közén legpartosabb '); — ha puszta véleménye-

zéssel történetet írni lehetne, Ottrokocsi Fór is

Ferenc után nemcsak azt vállalhatnánk el: liogy

az imént említett Jászok városának Partis kuninak

valóságos neve Partoskds volt, és az kétségtelenül

Kecskemét helyén állott ^) ; de még azt is ki kel-

lene mondanunk : hogy a P i c é n i J á s z o k csakugyan

Kecskeméten a Pícsó partján laktak légyen;

azonban e tárgy sokkal komolyabb , semmint nevet-

séges szójátékkal fölfejteni lehetne.

A merész Ottrokocsi Fór is Ferenc, a ki

minden tárgyat és személyt, országot és nemzetet

kifogyhatatlanul magyarítani törekv túlbuzgóságá-

nál fogva Partiskum valóságos nevét Partoskás-

nak s mai Kecskeméttel azonosnak, a Szarmata
Jászokat pedig tiszta magyar felekezetnek vallotta;

még itt nem állapodott meg, hanem a Ptolemeus által

') Beszédes József: Kolosvártól Grétzig hajózható országos nagj' csti-

tovna tervének rövid eladása. Pest. 1839. 13 lap.

•) Origines Hinigaricae. P. II. pag. 120—123.
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mcgncvíízett tübbi városokat is kutatta, állítváji: hogy

Pessium a mai Pest; Parka= Párkány; Tris-

sum^Tris gömörmcgyci helység stb. légyen. —
Való igaz : hogy e helyek Ptolemeus után többé

mindatldig nem említtetnek, míg századok múlva a

régi , s fúld szinéröl elenyészetteknek tartott nemze-

tek története s volt birodalmuk földirata tudományos

tanulmányozás alá vétetvén, az ezeket illet régi

adatok összeállíttattak ; de az is igaz : hogy midn
a népvándorlás idején országok elenyészése, népek

kiköltözése, városok fölforgatása említtetik a régi

történetiróknál , — könnyen hivíiség lenne azt úgy
értelmezni : mintha ily alkalommal teljes értelemben!

fölforgatás, az utolsó emberig átalános kiköltözés,

vagy legyilkoltatás útjáni kiirtás történt volna; a

régiek szintúgy, mint az utóbbiak, helységeiknek

alkalmas lielyet kerestek,— a kik<)ltözöttek és elhul-

lottakon kivül, mindig sokan iniként visszamaradtak,

vagy szolgaságban visszatartattak,— a természeti ösz-

tíjnnél fogva társadalmi viszonyokra törekv emberek

régi fészkeikbe szállottak ; — semmi felötl túlzás

sem híítatliatik teliát al)ban: hogy valamely régi s

valaha el})usztiilt helység, a történetkönyvek huza-

mos hallgatagsága után ismét, s netahin más név

alatt, századok niiílva fidmeríílvén , azt mások egy

ösk(tri tel('])pel ugyanazonítják , vagy saját lakosai,

ösitkríil unokákra maradt szóhagyomány szerint, az

el(">l)binek romjai íVdöít épíilfnek vallják.

A i\Iagyai- nemzet beköltözését megelz ezer év

története oly homályos dunatiszaköze irányában, úgy

az itt lakott népek, mint eseményeik s lu'lységeikre

jiézNc niikí'p a tiutc'iietiró . írott emlékek hiánya
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ban, kell hogy c vidéken minden luilniot megásattas-

son, s— elvégre — biíjék a fold alá, adatok gyííj-

tdse végett '). Es ott igen sokat fog találni. — Ha
figyelmmel olvassnk Amraianus Marcelliniis negye-

dik századbeli romai történetírót, ki— amint említve

volt— személyesen harcolt a Jászok ellen s ket
meglehetsen ismerte, — azok külsejét, öltönyüket,

fölszerelésüket s csatázási modorukat tle tüzetesen

megtanulhatjuk ^). A Rómában fölállított Traján osz-

lopán létez dombor faragványok közül , ha egy kü-

lönösen feltn jász csapatot figyelmmel vizsgálunk,

mely maga s paripjíja mind harcöltönyben vágtatva

iramodik , — egyik a harci mén sebes futtában hajol

told felé, elesett bajtársa hulhijának vágtatás köz-

beni fölemelése s az ellenségtli megmentése végett,

— másik sebesen futó lova hátán visszafordulva nyi-

laz tízö ellenségére; — ismerni fogjuk jdsz eldein-

ket ^). 1847-ben Budapest között a Margitsziget rom-

düledékeiben talált s jelenben a nemzeti múzeumban

eredetileg látható veres tégla, Qgy szakasztott ily

hátra nyilazó pártus jászt mutat ^). — Kecskeméten,

a Jászok e hajdani P ar ti sku mában, közelebb

lefolyt mintegy harminc év alatt, pince- és ktásatás

alkalmával, tudtomra és igen sokak tudomására,

már két ily nagy becs, de fííjdalom, a találók által

eléggé meg nem becsült scmlék találtatott : egy

nyilazó lovagot ábrázoló klap, s egy pikkelyes vas-

páncél maradványa, rozsda emésztette fegyverdarab-

') Énly János : Új magj-ar múzeum 1854. II. köt. Az aszódi pogáuy
sírokról. 137— 141 lap.

") Amm. Marc. Lil»r. XVII. cap. 12. pag. 120.

^) Bartoli. Colonna Trajana. lap 27.
•) Jerney János : kek-ti utazás. Pest, 1851. II. köt. Í2GG. 268 lap ; és

vrffül III. Tábla.
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bal,— mindkett a Pícsó két külön ágának közvet-

len közelében, az ös szittya fajok által temetkezési

helyekül basználtatni szokott földterület alatt. —
Arnó jász vezér s neje Lifesztra pecséttik e folyó

század elején a kecskeméti homokokban talál-

tatott fel '). Egy pár évtized eltt Alpár homokán
valamely földmíves által esetleg fölásott, de a nagy

emlék József nádor által rendelt megyei vizsgálat

eredményéhöz képest, ismeretlen zsidó berészek által

a tndatlan találóti potom áron elsikkasztott temet-

kezési arany emlékek , fegyverdarabok és öltöny-

ékességek,— vidékünk c részbeni meddségét meg-

cáfolják. — A gondos födele alatt sok régiséget szá-

zadokig híven megrz föld kebele utasítand legbiz-

tosabban ; de az így napvilágra kerül becses tárgya-

kat becsüljük meg, s azok megbecsülésére minden-

kit serkenteni igyekezzünk.

Kecskemétnek P a r t i s k u m helyzetéveli

ngyanazonságát, a már említett késbbi hazai s kül-

honi tndósokon kivül ,— minden habozás , vagy nyilt

ellenvetés dacára, — mégis szembetnen hihetvé

teszi azon körülmény is: hogy a régi világot ábrá-

zoló minden földképekön, mindenütt ide Kecske-
mét helyére van Partiskum illesztve. Igaz, hogy

ez ismét okszer indokolás nélküli pnszta rajzolat;

de mégis ti»bbet nyom az elismerés mérh'gében, mint

levonna azon ellenvetés: mintha Kecskemét a régi

Jászok telepeinek ellentétéül , víztelen , száraz és

kopár helyen állana. Be él Mátyás hazai tndósunk

') Tudoinj'myoH riyüJtciiK'ny 1817. XI. köt. vr;,nil a ni/.táblán ;
('« Hor-

v.if iNtváii : K.íjzol.itdk ;i magyar nemzet Ittrn'yicbb töiléneteiböl.

iNht. I.HJO. 1(1. fi.
•-•:.' lap.
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ugyanazon munkíijában, s ugyanegy cikkében, ez

ellenvetés után írva van: mikép atyáink 150 év eltt

még tudták , hogy valaha a P í c s ó medre , illetleg

forrása, malomkövek és gyapjzsákok beslyeszté-

sével nyomatott el, nehogy annak közelében a török-

nek várdát emelnie kedve kerekedjék '). A várostól

mintegy 500 ölnyi távolságban állö Székté, s vala-

mivel külebbi Csalánostó tavak medrét az 1836-

ban megkisérlett lecsapoltatás igen megrongálta, s

ennek dacára ma is még külön-külön 100 hold

térnél többet borítanak; e tiszta vizíí tavak városi

jegyzökönyveink igazolása szerint, 170 év eltt még
halászhatók voltak '^) ; tudtomra 40 év eltt a mosta-

ninál sokszorta nagyobb víztcrülettel bírtak; 2G0 év

eltt a várost megszálló tatár táborok— természete-

sen egy lábig lovasság — mindannyiszor a S z é k t ó

partján táboroztak ^). E körülmények összeillesztése

után, dunatiszaközének már föntebb történeti hiteles-

séggel kimutatott mocsáros , úttalan , fíízbokrokkal

bentt téréin , — a partos , dombos Kecskemét
helyén , hol a— ma már száraz medrében csak az

esvizet fölfogó, de a Gát erében mindhárom ága

egyesülvén, szakadatlanul a Tiszáig hömpölygctö—
Pícsó patak csörgedezett *); hol a Szék és Csa-

') Notitia Hung. Novae. Viennae 1737. Tom. III. pag. 155.

) Jegyzkönyv 1690— 1G98. 22G lap. A városi Tanács tilalmat bocsát

ki : liogy a Széktót a két ekklézsián kivül senki halászni ne meré-

szelje.

') Jegyzkönyv 1598— 1G02. lap. 161. az 1601. évrÖl : „Kisasszony havá-

nak új hold Péntökén. Az Tatárok Péntökön Estve az S z é k t ó mellé

szállának 3 Szultánok." — Ugyanazon évrö! , ugj^anazon jegyzkönyv
179 lapján : „Tatár Tábor mikor az Szék tón föllül szállott Keddön
sz. Miliálj nap után új szörént."

•) Lásd : Ballá Antal nagy földképét Pestmegye s a Jászkunságról 1793.

hol Kecskemét város határán a Tiszáig leható ezen meder „Alveus
Gátér" névvel jelöltetik, — s ma is köztudomás pzerint régi helyze-

tében van.
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hí nos tavak tiszta tükre kínálkozott, — hol ellen-

oldalon délkeleten , a mostani televényes barna fúldön

szép erdség tenyészett,— tévelygés gyamíja nélkül

niéír Ptolemeus tantételén kivül is kimondani lehet:

hogy itt régi ostelepnck kellett már akkor

keletkeznie, midn c vidék Icgelöszer la-

kosokat nyert, — s ha ez üstelepnek Ptolemeus

szerénti nevezete Parti skum volt, ez csak épen

itt állhatott, hol most Kecskemét áll ').

Igaz , hogy Kecskeméten a városon , és kijz-

vetlen körében , eddigelé olyatén ösomladék föl nem

födözteteít, mely itt egy valaha elpusztult város nyo-

maira emlékeztetne; azonban e körülmény dönt ok-

adatot nem képezhet köszegény vidékünkön, azon

korból s népek idejébl, midn a téglakészítés nem

ismertetett, közlekedési eszközök hiányában pedig

építkezési szilárd anyag a ro})pant nehézségek és

távolság miatt nem szállíttathatott, — midn tapasz-

taljuk, hogy az akkori leghaíalmasb fejedelem Attila

hn király, állítólag dunatiszaközén, egész fényes

udvarával fapalotában lakott ; — mi természetesb ily

korban és körülmények között, mint fából, vagy a

köznéi)nél ma is dívó tapasztott sövény, avagy föld-

bül vert agyagfalakra építkezés, mely pusztulás ese-

tében , másfélezer év után , észlelhet szilárd nyomo-

kat nem hagyhat.

Ila föltételezzük: mikép a Iliínok uralma idétt,

8 késbb még inkább a Gepidák, Szlávok, Lombar-

') Kn azt )iis/,cin , s a következ szaknKzban ))c is Itizonyítandoni : IiOjjy

azi>k vi'lciiii'iiyi' hibás , kik valalia rartiskimiot a inai Kocskoinétlicz

közel, .Miiria-k;'i|niliia iiirli('k(''n l(>vö atryatíds (liiinliokoii hiszik h'-ti'-

zittiick ; itt ii^ryaiiis a toUlt( riiht ernhtfi ntefíeket imitat ; clk-iibeii

Keeskriiii't tohiahii)jáii , az c^fy, ej^ész másfél öhiyi nu'Iységijf kevert
líijil , i'zri'di'vrsrn'l n''','ilih tcIcitct hizoiijlt.
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dok 6h Avarok egymást mintegy kétszáz év alatt

folytonos vándorlás közben g-yakori fölváltása korá-

ban , állandó városok , helységek vidékünkön aligha

díszcleg'hettck ; még sem lehet okszeren azt követ-

keztetni: hogy évkönyveink hallgatagsága mellett, a

népvándorlási forrongásnak a l^olgárok megtele})-

lése utáni csillapultával is dunatiszaközét a beköltö-

zött Árpád Magyar nemzete lakíalannak s a Béla

király jegyzje által megnevezett Alpáron kivül, lak-

helyek nélkülinek találta volna; ugyanazon Névtelen

jegyz, átalánosságbau ugyan, de világosan írja:

hogy az Alpár mezején vívott diadalmas csata s ezt

követöleg- Pusztaszeren huszonnégy napig tartott

nemzetgylés után Árpád gyzelmes zászlóit duna-

tiszaközén meghordozta, — levonult a Tisza jobb

partján Tittelig, aztán a Duna mellett fölfelé jvén,

Vajas pataknál— Kalocsa táján— pihen állomást

tartott; innen fölebb haladván, Csepel szigetben

megtelepedett légyen , útközben a vidéket elfoglalta,

s az egész Tisza és Duna alján lakó népet meghódí-

totta; Vajas patak mellett pedig „nagy fidet ada

minden lakosaival együtt Tasnak. Léi atyjának, és

anyai nagybátyjának Kölpönnek, Botond atyjának ').

Árpád tehát dunatiszaközét a honfoglaláskor nem

puszta vadonnak , hanem a keleti görög egyház szer-

tartását követ keresztyén Bolgárokkal benépesített-

nek találta '').

Es itt, e korra vonatkozó, véletlenül ismét az

anyaföld által szolgáltatott egy különös adat meg-

említését elvégre nem mellzhetem.

') Béla kin'ily névtelen jegyzjének könyve a Magyarok tetteirl. Fordí-

totta Szabó Károly. Pest. 1860. 55 lap. XLI, fejezet.

") Lásd föntebb 53-ik lapon a 2) jegyzetet
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1841 -(lik évi tavaszon a kecskeméti tiszt. Feren-

ces Atyák zárdája, egyházukat körít régi falkerítés

vonalán boltokat építtetett, melyek alapjának a kerí-

tés belterületén ásott mélyében egy halom embercsont

fedeztetett fül, minden észlelhet földkeverék nélkül,

s kaponyák nagyobb száma, együtt, csaknem más

tetemek hiányával. A felötl jelenet különböz ma-

gyarázatokat idézett el , s míg ama régi csontmarad-

ványok az alapból kegyeletes elbánással kitakaríttat-

nának, megjelent ottan Pap György, seiben

görög eredet, a hellén literaturában jártas, nagy

olvasottságú óliit polgár is '), a ki e fölött ekép

nyilatkozott: mikép a görög szertartású keleti egy-

ház régi szokása szerint, halottak ünnepe alkalmá-

val , az elhalt rokonok tetemei , különösen kaponyái

,

a kegyeletes utódok által tisztán megmosva, tem-

plomba vitetni, és szertartásos ima, áldás és beszen-

telés után a templom közelében együtt eltemettetni

szoktak , — következleg ezen fölfedezés arra utal

:

mikép Kecskemét valaha görög vallási szertar-

tású község volt, mit a városnak régi eldiákosított

görög nevezete : E g o p o 1 i s , igazol ; — igazolja ezt

a város 13-dik századi pecsétén lev Szent Mik-

lós püspök, mint a város egykori védnökének

,

jelenleg az itteni legrégibb, s most a tiszt. Ferences

Atyák szó))an lev temploma védszentének , és a

keleti egyház egyik leginkább tisztelt szentjének

képe; — igazolják továbbá a dunatiszaközén vidé-

künkön lev s máig is görög értelm helynevek.

') TöIc van a ./i'ö/öV/ OUasáköiujv
,
jegyzetekkel és górög-magyar

szótárral , ({cdike Fridrik után. Maíjyar tanuló ifjúság számára kidol-

gozta I'aji (íyíirgy. Kt-eMkeméten 1M44.
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úgymint: OcsamEgyház, Bócsaz=:Nagyegy-

liáz, Kalocsazz Szépegyház; valamint a már

raegmagyarosított s épen tövünkben lev Ágas egy-

ház, Félegyház, Kerekegyház helynevek is;

— ezekbl aztán levonatott ama vélemény : hogy

ezen állapot késbbre nem tétethetik a vidékünkön

volt keleti szertartású, és merben görög befolyás

alatt állott bolgár uralom , vagyis a szent István ki-

rály által meghonosított keresztyén vallás elkorá-

nál , ezt ugyanis hazánkban megelzvén már a keleti

egyház, azért neveztetik ennek szertartása óhitnek:

— tehát Kecskeméta bolgár uralom idétt , annál-

fogva a Magyar nemzet beköltözésekor, ha más ne-

vezet alatt is , már valósággal fönállott légyen. Kik

e véleményt merben elfogadni hajlandók , legyen az

hitök szerint; nekem ellene kifogásom van; Kecs-

kemétnek ugyanis görögös latin nevét a 17-dik szá-

zad eleje eltt (1622.) okmányilag nem találom '),

midn átalában az eldiákosítás hatálya dívott hely-

es tulajdon nevekben ^) ; — a csonthalomra nézve is

két megjegyzésem van: kétszáz év alatt, t. i. mióta e

zárda itt megtelepíttetett (1644—1841.) a megtelt

sírbolt már néhányszor bizonyosan kitakaríttatott,

honnan csak csonthalmaz s valószinleg a kaponyák

együvé a kerítésen belül ásott gödörbe rakattak;

továbbá S z é k u d V a r i János egykori kecskeméti

tanár, mint szemtanú írta le a városnak 1707. April

') Ekkor is csak egypár helyen : II. Ferdinánd király 1622. Jul. 8. kelt

vásártartási szabadalonnijitó levelében „Oppidi Oegonopoliensis." —
A szappanosok céhlevclében 1642. Jul. 5. „Scriptum Aegopoli." —
Utóbb még néhány könyvben is , de nagyon ritkán fordul elö.

*) Ekkor irta lst%'ánfiy Miklós történetírónk Luka Istvánt „Lucán úsz-

nak, Kecskés Pétert „Caprarius^nak ; Erdösi János írta magát

„S y 1 v e s t e r"nek ; Eperjest írták „F r a g o p o 1 i s"uak stb.

Kecskemét v. tört. I. küf. 6
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o-kiiu öklükles kitzben a r;uz Iiml alíali kiraboltatá-

siít, t'S a 128. 12í). versszakokban világosan mondja:

liogy az utcai viadal, és bázankénti rablás közben

ellmllott 396 városi polg-ár bullája, barminc ncgyve-

ucukint egy-egy sírba , niiiul a két vallás felekezet

külön tenii)lomaiuak keiitésén belül temettetett el '),

s ba csak némi színleges kimélettel is , de hibetöleg

nem össze-vissza bányva szúrattak egymás fölé, és

így a fökikeverek nélküli csontbalmaz is, a kaponyák

együtti nagyobb száma is elötnbetett, mert vajmi

kevés az , mi egy emberi bulla után a csontokon kí-

vül, a végleges föloszlásban megmarad.— A görögös

értelm helynevekre nézve sem hallgaíbatok : Kalo-

csa történetirója görögbl alakított nevezetérl hall-

gat, midn épen a város nevét boncolja '^). Bocsa
nevezete nem minden alap nélkül , a pöcs, j) o c s o-

lya szótiíl származtatik ^). Ócsán máig is egy régi

alakú tem])lomépület, korának meghatározása nélkül,

a reformált hívek imaházául szolgál ugyan; de mind

emellett, a fi'mtebbi vélemény, csupán a történelmi

bv])otbesisek csarnokában marad.

A felmutatott t(»rténeti kopár adatok s elsorolt

helyi és vidéki kíirülmények összeillesztése után,

ezen els szakaszt, — mely a türelmes olvasó

irányában élvezet nélküli száraz böngészetnek, el-

adás tekintetében pedig leghálátlanabb s mindamel-

') Siirii RÍrlialinokk.il rakott .lajlialom. Krzirat a városi I('V('ItáHi.in.

••> Katona: Mist. .M.tr. (dloc-iisis Kcclusiae. T. 1. S- VII. XLVI. jya^'. 09.

'» Szaltó K:irol\ : H<'la király lu-vti-ioii jctryzojriick könyve a M.njíyjirok

ti-ttfirol. I'i^t. IsOd. XI,. fej. :.4 lap. 4 ji'iry/.ct . átvlv<' a Uiivt-fkczo

.'j."i ik lapra.



lett legterhesb munkának mutatkozik, — azon saját

véleményemmel rekesztem be : hogy ámbár kétség;-

telen bizonyossággal kimutatnunk nem lehet is, de

igen nagy valószintíséggel állíthatjuk : mikép a

Szarmata Jászok kétezer év eltti Partis-

kuma legnagyobb hihetség szerint, való-

ban a mai Kecskemét város helyén állott

légyen.





MÁSODIK SZAKASZ

Magyarország alapíttatásától a inoliácsi

veszedelemig.

896—1526.



Árpád vezér és vitézei pedig a iiyert diadal után innen (Alpárrol)

megindulván, az úgynevezett Körtvélytó mocsárhoz jöv-

nek , és ott maradának a GyümÖlcsény erd mellett huszon-

négy napig. És azon helyen a vezér és nemesei megállapí-

ták az ország minden szokásos törvényeit és minden igazait.

S ott a vezér vele jött nemeseinek különböz helyeket

ajándékoza minden lakosaikkal együtt. És azon

helyet, hol mindezeket elrendezték vala, a mag}'arok tulaj-

don nyelvökön Szetiick nevezték , mivelhogy ott vették volt

szerbe az ország minden dolgát.

Azután pedig Árpád vezér és nemesei innen kiindul-

ván az egész Tisza sDuna alján lakó népet

igájok alá haj ták.

Hcla király névtelen jegyzjének könyve

a niiiíijarok tetteirl. Ford. Szabó Károly.

Pest. 1860. XL. XLI. F.'j.



I.

Midn lionalapító Árpád, a magyar Mózes, vezér-

lete alatt, Kr. sz. u. 894-ik évben seink a Kárpáto-

kat meghaladván , mai Magyarország rónáin megér-

keztek, — ott a velük jött oroszokat letelepítvén, az

egész költöz nemzet Bodrog és Tisza között meg-

állapodott s linzamosan itt tartózkodott. — Ekkor

dunatiszaközén a bolgár nép egy szakadékának feje-

delme Szálán uralkodott; tiszánti Marót fnök-

sége alatt kazár nép honolt; dunántúl Szvatoplug

fejedelem alatt szlávok, mint nagy Morvaország

alattvalói, laktak.

Szálán fejedelem egy idegen vándor nép közeli

megtelepülésérl értesülvén, Árpádhoz követeket

küldött, kik t a tovább haladástól s Bodrog vize

átlépésétol eltiltsák , nehogy a görög császár és bol-

gár nagyfejedelem segítségökkel öt visszaverni kény-

szerüljön s övéi közül hirraondó se maradjon, ki

vésztk emlékét régi hazájokba megvihesse. Árpád

a büszke Szál annak nyájasan válaszolta: mikép

ámbár dunatiszaköze az ö hatalmas sének Attila

királynak öröke légyen, azt nem félelem miatt, hanem

Szálán iránti barátságból elfoglalni nem szándéko-

zik, inkább arra kéri, hogy Sajó vizéig egy darab
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fíildet Icgelüül engedjen át,— s viszont fényes követ-

séggel e's gazdag ajándékkal tisztelte meg a bolgárt,

— a földterület minségének kikénilését követeinek

utasításul adván.

Az alpári fejedelem a magyar vezér kivánatát

teljesítette, és elhallgatott; xVrpád pedig ez alatt a

tiszamelléket, Erdélyt s vágvidéket meghódította, és

a nemzet fbbjeivel tanácsot tartván, Szálán hoz

követeket küldenek, kik öt a magyarok gyzelmei-

rl tudósítsák, egyszersmind dunatiszaközét a Zagy-

váig tle kérjék,— ez ijedtében a kért földet áten-

gedte s a követeket megajándékozta; de Szálán a

magyarok szerencsés elöbaladását tapasztalván, saját

országát félteni kezdé, követséget küldött tehát a

görög császárhoz, és Simon aldunai bolgár fejede-

lömhez, s ket a magyarok visszanyomására segé-

dckül hívta: ezek jelöntékcny sereget küldöttek, mely

Szálán hadaival Ti tt élnél egyesíilt,— a ki ekkor

neki bátorodván, Árpádnak követei által meg-

hagyta: hogy az ö országából rögtön kitakarodjék,

különben haddal fogja visszakergetni; Árpád azon-

ban és nemesei megneheztelvén , az illetlen izenetre

válaszolták : „a földet, mely a Duna és Tisza között

fekszik , és a Duna vizét — pénzünkön vettük meg
akkor , midn líj emberek voltunk , s árául küldtünk

tizenkét fehér lovat s egyebeket. Parancsoljuk azért

uratoknak, hogy földünket elhagyva takarodjék rög-

t(Mi a líolgárok fiddére, a honnan sapja, a mi s-
a|)ánk Attila király halála után kiszállott volt. Ha
pedig ezt nem teendi , tudja meg, hogy mi ellene

azonnal hadra kelünk.'' — A követek szomorúan tér-

tek vissza; a magyarok pedig Zagyvától egész sere-
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gükkel megindulván , a mai Nagy- Körös város

liatárában lev Teteti en halom ^s Tisza között

táborba szállottak, azután a tiszapart hosszában le-

felé haladván, Alpár síkjára érkeztek.

Szálán hármas hadserege itt táborozott. Itt, a

mai Kecskemét város tszomszédságában, Kr.

sz. u. 896-ik év tavaszán vívatott a csata, mely két

nemzet sorsa fölött határozott. Megelz éjjel, „midn
mindkét sereg egymáshoz közel éjszakázott, egyik

sem mert aludni, hanem lovaikat nyergelve kézen

tartva virasztának." A hatalmas csata napjának haj-

nalán Árpád seregeit fölállítván. Bogát íia Bul-

csú fölemelte a nemzet zászlóját, s Tas íia Léi,

megfúván hadi kürtjét, a magyar sereg az elcsapat-

ban álló görögökre rontott, — ezek az els rohamot

föl nem tarthatván, közíílök s a bolgárok közííl is

sokan elhullottak; — látva serege hanyatlását, Sza-

1 á n megfutott s Nándor fejér várba men ekíílt

,

megszalasztott hadai pedig a Tiszának szoríttattak,

melyet megúszni nem bírván, nagy részük belé

veszett.

Árpád és hadai e gyzelem után Körtvélytó
és Gyümölcsényerd mellett harmincznégy na-

pig idztek, hol a fvezér nemzete fbbjeivel tanács-

kozván, rendezték az országot, és törvényeket alkot-

tak a haza szolgálata, vétkesek megfenyítíetése, s

igazság kiszolgáltatása fölött , — a helynek , hol e

szervezés történt, honi nyelvüjikön 8zer lett neve,

s mai napig így neveztetik , — mely helyet Tiszától

a B ó c s a mocsárig , s K ö r t v é 1 y t ó túl Alpár homo-

káig. Árpád vezér Ondnak, Ete atyjának adta;

Ond íia Ete pedig néhány év múlva nagy számú
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szlávokat gyjtvén, Alpár és Böldi rév között

igen ers földvárt építtetett, melyet a szlávok saját

nyelvükön Csorongrádnak, azaz: fekete várnak

neveztek.

A szeri nemzetgylés után Árpád innen meg-

indulván , T i 1 1 e 1 i g , a ztán a szál á n k em e n i révig

dunatiszaközét seregével bejárta, s e vízközi tarto-

mány lakosait meghódította ; továbbá a Duna balpart-

ján f(31felé jve, a bodrogi részekre fBáes-Bodrog

megyébe) jutott, és a Vajas folyónál (Kalocsa

tiijánj tábort ütött, liol terjedehnes földet minden lako-

saival együtt Tasnak, Léi atyjának, és anyai nagy-

bátyjának Kölp önnek, Botond atyjának adomá-

nyozott,— Innen L é 1 1 , B u 1 c s t és Botondot a

megfutott Szálán menhelye Nándorfej érv ár el-

len küldötte, maga pedig a Duna mellett tovább is

fölfelé haladva, a dunai nagy szigetet igen megsze-

rette, bátorságos volta miatt azon lakást választott,

mestereket hozatván, fejedelmi lakokat csináltatott,

és a najív útban megfáradt valamennvi lovát ide be-

vitetvén , itt legeltetni parancsolta , s kedves lovász-

mestere nevérl a szigetet Csepelnek neveztette,

mclv a derék kun féiiiról ma is úgv neveztetik. Itt

mulatott a fvezér tavasztól szig, ekkor Szoárd,
Kadocsa és Vájta vezéreket a Maros és Tcmes
foly()k közt uralgott Glád oláh fíúiök ellen indí-

totta, maga i)edig Arj)ád a szigetbl kijvén,

Soroksár és Rákos kijziítt tábort járatott, s innen

1
' a n n o n i a megluMlítására indult.— Diadalmas had-

járatából megtérve Ari)ád, ismét a szigetbe szállott,

K az egész nemzet örömére itten Zsolt fia született

;

- neJKÍny nap miíha innen Ocsöb és \'(.'lek vezény-
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léte alatt sereget küldött Marót bihari vezér ellen,

,,kik a szigetbl megíncliüváii . a homokon átlovaglá-

nak , s a Tisza vizén a b ö 1 cl i réven (Szentesnél) át-

hajózának, s innen lovagolva a Kórogy vize mel-

lett szállának táborba" ').

Béla király névtelen jegyzjének a magyar nem-

zet Itonfoglalásdról írott könyvében ennyi találtatik

dunatiszaközéröl , és Kecskemét vidékérl, k név-

telen jegyz, kinek eladása szerint dunatiszaközén a

honfoglalás története imént vázoltatott, — még nem

tudjuk bizonyosan , e nev királyaink közül melyik-

nek korában élt ; az eddigi adatokhoz képest II. Béla

idejére teszem, s így korát 1140-dik évnél lejebb

nem szállítom ^). Ez id kevés hián harmadfélszáz

évvel kés()bbre üt az alpári csata és pusztaszeri els

országgylés után, — s fájdalom, e hosszúnak tetsz

idbül, a névtelen jegyz által imént megemlítöttekön

kivtil, vidékünk helyneveire alkalmazható igen kevés

adatot bírunk. — Szolnok, A'árkony, Tisza-Kürt,

Alpár, Sági sziget, Csany és Tápé a tiszamelléken,

Pest, Vác, Mogyoród, Kalocsa említtetnek a Duna

fell , oklevelek és krónikákban ^). Kecskemét nek

,

vagy itt valamely más helységnek , ez idbííl írott

nyoma nem találtatik.

Azonban K(;cskemét közvetlen területe,

—

ámbár annak akkori helyneve hozzánk el nem jutott

is , — a honfoglaláskor e vidéken lefolyt érdekes

') Béla király névtelen jefryzöjénck könyve a magyarok tetteirl. Ford.
Szabó Károly. Pest. 1800. XIV. XVI. XXX. XXXVIII. XXXIX. XL.
XLI. XUV. L. fejezet.

'-') A névtelen jegyz korára n(''zve Szabó Károly a fordítás 1 laiiján

•2) alatt, I. Béla királyt jelöli s annak bizonjitását igéri ; mieltt ez

megtörténnék, Horvát Istvánnal tartok, Szlavínok 6G. és 85. lap.

'.) Fejér: Cod. Dipl. Vol. I. pag. 428. 433. — Vol. II. p:ig. 01. lO:;. —
Tlmróezv C'liron. XLIV. LII. LX. — Névt. jegyz. LVU. fej.
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eseményeknél bizonyosan szerepelt. A magyar tábor,

mely Szálán szláv-görög-bolgár hármas hadseregét

legyzte, melynek diadala föltételezte Árpádnak és

nemzetének az líj hazát, vagy földönfutóvá léteit,

mindenesetre nagy számú fegyveresekbl állott, s a

mintegy kétszázhszezer fegyverviselöbíil álló összes

magyar hadsereg legalább hasonfelének jelenlétét

igényiette '); ezeknek igavonó, fejs és vágó mar-

háik s vezeték lovaik roppant területet elfoglaltak.

Ennyi nép s azoknak lovaik és marháik három-négy

óra-járatnyi területnél bizonyosan többet elleptek,

következleg a pusztaszeri nemzetgylésen megtele-

pült tábor is, a roppant számú ember és barom, sátor

és tanya s legel térségéhöz képest, a kecskeméti

területig felhatott ^).

St némelyek véleménye még e tárgyra vonatko-

zólag tovább terjed; a névtelen jegyz 40-ik fejezeté-

ben a pusztaszeri nemzetgylést említvén, a helyet

Körtvélytó és Gyümölcsény erd mellett, vagy

közelében mondja, s e nevekben a kecskemétiek
nagy nyomatékot helyeztek azon tételre : mikép a

Körtvélytó nem leliet más, mint a Pusztaszer-

rel határos pusztában közel lev nagy Pederi tó, a

GyümöUsény pedig, melyet a névtelen sfiját ír-

modora szerint Gemelsen alakban ír, nem egyéb,

mint a mai Kecskemét nevének — talán egy kis

leírási hiba beszámítáí^ával eredeti német jelen-

') I!«'t vrzír ;ilatt ii;:van.niiiyi liadsrrrgn' oszlottak, mindenik hadsorcp-

hon a tiszfrkön (•« tizodrsokön kivíil H(»,(tO(» fegyveres férfiú volt.

Simon de Kcza edit. l'.ud. ls;W. I.ihr. II. §. 2. pac. .37.

') A mapyarok li.idszfrkezcfi rol Árpád korában ; líöles León esáí'zár

adatai, ercdtfiliol Szabó Károly által, l'j itiapyar Múzeum 1851—52.
I. köt. 200 lap. .''.2. hi. 57. (i2. SS-



9S

tése '). Indokoltatott e vélemény azzal: hogy Kecs-
kemétnek délkeleti határterületén lev televényes

barna föld kétségen kiviili erdö-fenék , melyen ma is

nagy számú százados vad körtvélyfák s gyökereik

erejénél fogva csaknem kiirthatatlan cserjék létez-

nek, századok eltt pedig terjedelmes erd állott,

mit a város határa egyes részeinek a nép nyelvén

ma is dívó s hivatalosan is használt elneveztetése

,

közvetlen szomszédságban pedig a fels alpári, szent-

lrinci és szentkirályi pusztákon, valamint Kecske-

mét város területén most is több száz holdakra ter-

jed eredeti tölgyes erdk létezése igazol -). Továbbá

indokoltatott még azzal is : hogy Kecskemét a

15-dik század közepéig országfejedelmi birtok és a

magyar királynk javadalmához tartozó levén , szent

István király neje Gizela, ki hiteles kimutatás sze-

rint Henrik bajor herceg leánya volt ugyan, de némely

régi történetíróink eladásukhoz képest szent Zsig-

mond burgundi király testvérének Vilmos hercegnek

leánya lett volna ; ez utóbbiak azonban ámbár hibáz-

nak is a királyn atjja megnevezésében , de igazuk

van a burgundi rokonság említésében : mert az

édes anyja szinte Gizela, valósággal Konrád bur-

gundi király leánya volt, és így nem az atyja volt

burgundi herceg, hanem anyai nagyatyja volt bur-

') Josephi Márton Lexicon trUingve. Vieniiae 1818. P. I. col. 38 :

Capran K e c s k e ; die Zicge , der G e i s , — továbl)á : Vadkecske,
kszáli zerge, vagy zerna ; eine w'de Ziegc, Gemse. Caprearz
vadkecske neme, kszáli zerge, vagy zerna, öz ; ein Art Avildor

Ziegen , Gemse, Gemsziege, Keh. — U. o. P. II. col. 1070 : Rupi-

capra zi kszáli zerge; die Gemse. — Dictiouarium Hungarico Lati-

num et Germanicum Fr. Páriz-Pápai. Cibinii 1747. pag. 375: Vad-
kecske" Caprea , Dorcas , Ibex , Rupicapra , ein G e ni s.

') A kecskeméti határban : Talfája, Kistája, Törökfája, Olálifája stb.
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gundi király 'j. A magyar városokban elforduló

„Burgundia" nev telei)ek mind, azon többnyire

nt^met gyarmatok maradványai, kik Géza vezér s

szent István korában beköltöztek ; — Kecskémé t-

nck egyik legrégibb s leglakottabb része, a Pícsó
melléke, ez eltt 300 évvel még valósággal Bur-

gundia nevezet volt, jelenleg is köznyelven

Burga néven neveztetik, s emlékét viseli ugyanott

a „Burga-tca" ^). Ezekhöz képest a névtelen

jegyz által megemlített Gemelsen erd itt Kecs-

kemét mellett volt, s nevét a sz. István király által

itt megtelepített német gyarmattól nyerte, — a névte-

len jegyz korában már e nevet viselvén, általa azért

neveztetik így '^). Miután azonban a névtelen jegyz

munkájában elforduló magyar szavak olvasási

'> ]*iay : Annales liecfuni. P. I. ))ag. 14. — Bonfin : t'dit. Col. Agrip.

lO'JO. Dcc. II. L. I. pag. 120. — Cliartuitins Schwandtnorni-l Toni.

I. pag. 418.

•) A város jpgjzökönyvébcn (ir>08— 1G()2. rvckröl 301. 3G2. lapokonj

tolj('<íyzt's találtatik azon szomorú esetrl , niilön l(JO()-ik évi aratás-

ban a tatárok a várost kirabolván, a népbl is sokat rabni vittek.-*

miután a község azok visszaszeiv.ésére mindent elkövetett, közülök

42 soiia elö nem került , n. m. Páikai utcából 3 , Nagy uteábc"!! ,

Szentlörinc utcából 4, (íyümölcs utcából 7, ÍJ nrgnnd iából D,

Xag}- utcáb<'il 7 , Köríis utcából 7.

^) \\ vélemény elfogadásával én magam is sokáig küzdöttem , mert áta-

lál)ani alkalmazliat;isáról kétkedtem. Körtvélytó semmi esetre sem
tétetlietik a Tisza balpartján Iloldmezövásárhely határában létez

Kört V é 1 y e s i pusztára ,
— mint Palugyainál ílagyarország legújabb

leírása IV. ll. állíttatik; — II. Héla király 113.S. évi alapítványU ve-

iében (Cod. Dijil. II. 114. 103.) Tápé helység mellett Etye nevezet,
és a Tisza mellett Kört vél y es nev halastavakat a deniesi prépost-

ságnak adományozza, s Pusztaszer 177'.)-ki határjárási okmányában,
a Tisza jobl) jtartján , Tömörkény , Pusztaszer és Anyás közötti hár-

mas határnál említtetik a Gémes tó, ugyanott Pusztaszer Tisza

felöli szélén máig is meg van a barátok foka; Pusztaszer és

Anyáson alól ismét Dócz pu.sztán van a dóczi tó, melyet Szabó
Kárr)ly véleményez (I'.éla király névtelen jt'gyzjc 54 lap. 2) j.)

—

A névU'len jegyz oly ))ontosnak nnitatkozik a lnlyirafban , hogy
K r t V »'

I y t ó é's (i y ü m ö I c s é n y e r d sem a Tisza túlsó partján
,

sem Kecskeméten, hanem közvetlenül Pusztaszerben vagy mellette

keresend.
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kulcsa kezünkben van — a f(3ntebbi vélemény el-

porlik ').

írott emlékek vagy látható maradványok hiányá-

ban tehát késbbi adatok összeillesztése s az e rész-

ben is nyilatkozó szóhagyomány vezérfonalához kell

folyamodnunk
,
gyakran pedig — úgy szólván — a

sorok között kell olvasnunk ; — és valószínleg

,

tévedés nélkül. — Béla király névtelen jegyzjérl

igen hibás fogalma lenne, a ki úgy értelmezné, mintha

mindig tüzetesen az Árpád korabeli viszonyokat

adná el ; némi alkalmazás után tapasztaljuk : hogy

a névtelennek alig van fejezete, melybl ki ne rína,

hogy saját korának szemeivel néz, oly helyeket,

viszonyokat, körülményeket tárgyal, melyek a tár-

gyalt esemény korában nem léteztek, hanem csak

utóbb keletkeztek. Például: Árpád, az etelközi vér-

eskü els pontja szerint, a hét vezér alatt 108 nemzet-

ségbl állott költöz nemzetnek fvezére volt, de

felségi jogokat nem gyakorolt, ezeket a nemzet ma-

gának fentartotta; a második pont szerint, a közös

ervel szerzett Magyarország a nemzet köztulajdo-

nává lett, melybl senki az eskü alatt szövetkez

nemzetségi fnökök és hozzájok tartozók közül ki

nem zárattathatott ; következleg a meghódított or-

szág földét, az egyes vezérek, törzsfejek vagy nem-

zetségek, osztály és nem Árpád adományozása utján

vették át , — a birtokadományzást , ügy , mint azt

Árpádról a névtelen jegyz emlegeti, csak késbb,

a felségi jogokkal bíró királyok gyakorlottak. A hon-

foglalás alkalmával tehát Árpád vezér nemcsak bir-

') A sok eltér találgatások után e kulcsot Szabó Káról}' úr adta

kczHiikbe.
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tokot nem adományzott , lianem azt saját iiemzetsé<^e

számára a nemzettl maga is osztály útján nyert; a

mi egyébiránt azon valószintí intézkedést ki nem

rekeszti: hogy a nemzetségi vagy esaládi birtokon

kivííl a fvezér számára még vezéri birtok is , mint

nemzeti tulajdon fön ne hagyatott volna. — Árpád

vezér lakhelye a történeti adatokhoz képest Csepel
szigeten , Óbudán és Székes fej é r v á r környékén

volt, családi vagy nemzetségi birtokai hasonlag duna-

melléken voltak; vidékünkön, a Duna balpartján van

ma is Zsolt város, hajdan vár, melytl Zsolt-

megye neveztetett, s e helynév kétségkívül Árpád

fia s örököse a második vezér Zsolt nevétl szár-

mazik ; ugyan e megyében s a Duna mellett van

Taksony helység, mely nevét a harmadik vezértl

vette , ki szóhagyomány szerint ott van el is temetve

;

ugyanitt van Tas helység, mely Árpád egyik hason-

nev unokájától bírja nevezetét '); dunatiszaközének

tehát nagyobb része, különösen pedig Óbudától a

Csepel sziget aljáig képzelhet irányban , az Árpád-

nemzetség tulajdonává, vagy mint vezéri birtok nem-

zeti közvagyomiá lett, mit azon késbbi körülmények

is igazolni látszanak — a közbejött események némi

választékos alkalmazásával — hogy a Kecskeméttel

szomszéd s jelenben a város birtokában lev Alsó-

Alpár jniszta 1075-dik évben királyi birtok volt, s

rajta királyi ménes tartatott '^); — hogy a r2-dik és

l.'i-dik sz;ízadban beköltözött Kunok itt Kecskemét

közelében telei)íttettek meg, s ugyanez idö tájban

') Szabó Károly : Urla király iK-vtolenc 82 lap. "2) jppyzct. — Nagj'-

körósi krónika 3 laj), a jeírvzetben, — Szalay: Majíyarorsz. tört. I. 40.

') Okl.'vólfár I. kiit. 1 szám.
'
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V. István király 1270-ik évben Taksony helysé-

get, a most is tövében lev Ilaríisztival , akkor

mé":, mint neve is mutatja, erdvel, és mindkettöhez

közel létezi) Rád a pusztával eoyütt a nyiílszioeti

a})iícáknak adományozza , nyilván említtetvén az

adománylevélben: hogy ezek a királyi felség birto-

k;1ban lev nagy sziget (Csepel) tartozmányai vol-

tak légyen ').

Kecskemét vidékére vonatkozó e kori adatok

kiáltó biíínya mellett is, mennyiben e város múltját

megközelítve kísérhetjük, átalában azon eredményt

tapasztaljuk: hogy e város a ir)-dik század közepéig

királyi birtok volt, és a magyar királynk javadal-

mához tartozott; mihezképest egy részrl azon meg-

cáfolhatatlan történelmi adat, hogy a honfoglalás

nagy müve után seink a régi lakosokat nemcsak ki-

pnsztítani nem szándékoztak, st azokat külországi

kalandos hadjárataik alkalmával ejtett foglyokkal

szaporítván , nemzetgazdászati mély belátással , föld-

mívelésre s egyéb szolgálatokra kötelezték ,
— más

részrl azon helyzet, hogy Kecskemét területe, mint

a Duna és Tisza közti középpont, s a fejedelmi,

késbb királyi székhely , és a tiszai alvidék irányá-

ban az akkori fogalmakhoz képest is egy legalkal-

masb közlekedési vonal fokhelye volt, melyen már

500 év eltt a Buda és Szeged közti nagy országút

átvonult ^),— mind e körülmények valószínvé fokoz-

zák azon elvéleményt , hogy Kecskemét területe a

honfoglalás után elhanyagolva nem maradhatott , st

szent István elsí) apostoli király óta Kecskemét köz-

') Cod. Diploiií. Toni. VII. vol. II. pagr. lü.

•) UUlovóltár I. köf. H s/.áiii.

Krcski')ii('f r. fürt. I. kVif.
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seo'i életére a királyok hatályos befolyásával talál-

kozunk.

A város iiyug-ati részén, helyheni írott adatok

szerint, századokig- fónállott egy kápolna, Kis-Bol-

ilog-asszony tiszteletére alapítva, mely köznyelven

s írott emlékek])en Homoki Kápolna nevezet alatt

fordul elö, íg;y neveztetvén a körülötte emelkedett

liomoktorlásoktiíl s hozzá közel esö homoki kapu
nevezeti! , egyik fötca nyilastól ; emlékét ma már

esak a Kápolna lítea tartja fön; — 1794-ik évben

leégett, sokáig- födél nélkül elhagyottan állott, s

1814-ben püspöki eng-edély mellett elpusztíttatván,

telke eladatott '). E kápolnáról regélte a szóhagyo-

mány : mikép szent István király , a magyar nemzet

térít apostola, hadseregével dunatiszaközén átvoniíl-

váu, itt a Déllö mocsár partján tííborozott s mar-

dosó szúnyogok vérszopó milliárdjaitól lépetett meg,

és a szent király buzgó imájára megszíintetett csapás

emlékeid azon kápolnát emeltette '). — Tisztelet a

nép ajkán fönmaradt szóhagyománynak, ostromára

fegyverkezni okunk nincs: de gondaílaj>ság elenged-

hetetlen vádja nehezedik azok nevére, kik ez épület

elpusztíttatíísakor az alapot gondos figyelem nélkül

hagyták, mely hihetleg a város múltjára megbecsül-

iietetlcn bizonyos adatot szolgáltat vala.— E kápolna

') Lásd rz idöríil n városi és róm. katli. r<ryhá7.i jPíryzökiiyvcket. — K
kápoliiánnk 700 nófryszö? öl tcrjelmü s kfallal körített telke tctiiot-

k<*z»''si liclyiil is lias/iiáltatott, — Atyámtól tiiddiii, ]u><:\ 1787-ltcii el-

halt natryatyáin ide volt temetvo. — Mcírvette e telket Harak Mihály s

het'-jiittette, — jeleidefí Szél .József örökösi Itirtokábnn van, a killsö

búzapiac alján, :{-dik tizedben 18-dik azáni r'Jatt.

'i A Homoki Kápolna volt telkéhez inosf is közel lev, csak négy
házsor által elválasztott Déllö mocsár múlt század végén már lecsa-

poltatni rendeltetett, de csak l5<35-ben (í yenes Mihály városi

je^ryzö s mérnök faradat lan szorj^almának sikerült a/.t fu^'anatu8itaiii »

helyén sétányt készíttetni.
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messze liajdanbani építtettísi^t , következleg a róla

fónniaradt szúhagyomány valúsziiíség-t^t azon körül-

mény igazolja, hogy annak alapíttatása óta, környé-

ken a föltltcnilet színe merben változííst szenvedett.

Hihetetlen ugyanis , hogy azon épület eredetileg egy

kikeresett mélyedésbe helyeztetett volna, — múlt

század végén történt leégésekor pedig, valamint el-

pnsztíttatásakor is, helyzete ilyen volt, körötte a

házak két, három öllel magasabban állottak, söt jelen-

ben is jóval emeltebben állanak, mint a volt kápolna

telkén lev mai épület áll. Világos nyoma ez annak

:

liogy midn e kápolna alapíttatott , még akkor sem a

hozzá közel es város szélét körít régi szllk ül-

tetve, sem a kápolna mellékén házak épülve nem
voltak , hanem a kfallal körített kápolna környéké-

nek homokkali elboríttatása századok eltt , az elha-

nyagolt kn puszták fell, s a város határterületének

ma is homokos , 500 év eltt pedig Csdör homoka
nevezet nyugati részérl történt, melynek gátlására

keletkeztek ott, a tudomásunkra 300 év eltt már

fenállott szllk, s a kápolnának „Homoki" mel-

lékneve, és közelében a városba vezeti) líteatorkolat

„homoki kapu" nevezete az ottani homoktorlatok-

titl származott ').

E kápolna s vele kapcsolatban álló körülmények

tovább vezetnek bennünket.— Ama sok pusztítás

,

minek vidékünk a középkorban s kés()bb a török

uralom alatt kitétetve volt, írott emlékeinket elseperte,

vagy igen megritkította; de azért, hogy valamely

községrl a 13-, 14- és 15-dik századnál régibb ok-

'') Csdör homoka a több régi tájnevekrl, lásd: Oklevéltár I köt.

ü-dik szám.
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leveleink niiuseiiek , \iigy cdáig ineg el(') neiii kerní-

tek. leokevcsljt^ lehet azt követköztetni , mintliii ilye-

tén liely a róla f()lmutatliató , vagy nevt^t elotünteto

oklevélnél idsb nem volna, mert akkor, niidön így

említtetik, már fíuiiillania kellett, csak keletkezésé-

nek idejéröli bizonyos adataink hiányzanak. Példa

erre hozzánk közel egypár helység: Tisza-Kürtli

a folyó közvetlen túlsó partján , els tekintetre meg-

lep látvány zugos liteáinak s éjniletcinek ószeríí ren-

detlenségével ,
— c helységnek Árpád beköltözésekor

már legalább is tonállania kellett, — 800 év eltt

els(> Géza király lOTö-ik évi alapítványlevelében már

mint község említtetik 'j; — ellenben a szomszéd

Nagy-Krös mezváros mltjáról 1423- és 1435-

dik évek eltti adataink nincsenek*^); — s ki lenne

az a kicsiny hitíi , hogy a közelebbi századokban

jelinitékeny helyzetbe jntott s több részeiben utcák

és éi)iiletekben máig is szinte ószerííségg^el küzd
ezen derék mezvárost né^^y vagy iJtödfélszáz éves

korúnál sokkal idösbnek s legalább is a Magyar

nemzet honalapításával egykorúnak ne hinné? ^).

—

Kzer év nagy id; ez alatt vidékünk gyenge alkatú

f()ldszine észlelhetieg változott. ^íár Béla király

névtelen jegyzje dnnatiszaközét homokos terület-

nek írja, midn a Szálán elleni csatát Alj)ár homo-

') Oklcvrltár I. köt. 1. s/áiii.

') Oklcv.-lt.'ir I. köt. r.. .szám. — Fcjrr : Cod. Dipl. T(un. X. vol. VII.

') \;i^'y Körös nicllrtt v;ni ('py rv{;\ földvár rnnrndvánvát ábrázoló sáii-

col.Mt , inilyröl c^'v in'vt<'lfn bizoiiyitaui kívánta: hnfry H". Lászli'*

király l'2'.M) Ixn nrni a liiliannt'íiyci Körös .szcjr incllfft, liaiwin Napy-
Körü.«sin-I jrii ilkoJtatult Ír; azi>idian Horvát István rö>,'föii sikra kelt,

H az í'h'^^ciidö törtriicti alap iii'lkiili állítást iii('H:cárolla. Lá.sd : Tud.
(íyiijt. 18iy.
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kán vívottnak mondja 'j, — miilün a földet Szertl

Alpár honi okáig Ondnak, Kte atyjának adomá-

nyoztatja ^),— midn Mart biliari kazár fnök ellen

Öcsöb és Vélek vezénylete alatt Csepelbl küldött ha-

dat böldi révhez itt vidékünkön a homokon átl o v a-

goltatja ^). Régibb századokban e déhiyngatról éj-

szakkelcti irányban dühöngött homoktenger mily

nagy ostora volt nemcsak vidékünknek, de tüzetesen

a város területének,— kiáltó bizonyítványokkal talál-

kozunk: 1802-ben, midn a fpiac közepén most le-

boltozva lev nagy kút építtetett, két ölnyi mélység-

ben itató-vályú, karám-sövény s nagy mennyiség

birka- vagy kecske-tzeg találtatott ; — oO év eltt

,

a mostani Korona-kávéház bels telkén Király

Sándor polgártársunk építkezése alkalmával, az

alapásatás mintegy másfél ölnyi mélyében kemence

és katlan, benne hamuval, találtatott; — Mária-

ú teában az úgynevezett „homokon" legmagosabb

helynek mutatkozik a 325-ik szám alatti ház
,
jelen-

leg Baracsi József szcsmester birtokában, ki ott

néhány év eltt kutat készíttetett, s a közönségesnél

bvebb viz 18G0-dik év nyarán, jelenben, e kút víz-

szine a földszintl öt ölnyi mélyben van, benne a

vízmagasság 1" l'; e kút ásatásakor, midn folyto-

nos síványhomok területen haladnának, öt öles

mélységben katlant, bögrét, egész tyúktojást, és

egy vas vést találtak stb. ;— e ház a régi „H o m o k i

Kápolna" telkéhez 95, a kápolnatelek pedig n

„Dél l" mocsár helyén álló sétányhoz 00 ölnyi távol-

') XXXVITT fVj.

-) XL. fpj.

') L. fej.
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ságbaii áll. — A város c táján, az ügynevezett „lio-

mokoir* a síványliomok-teríte'k föntebbiiicl sokkal

alacsonyabb helyekön is átalában két ölnyi, egy öl-

nél sehol sem alacsonyabb ; — a régi kápolna udvar-

telkét néhány év eltt annak tulajdonosa Szél Jó-

zsef téglafallal vonatván körül, két ölnyi mélyre

ástak, s a síványt még át nem haladhatván, ívekre

kellett az alapot vonatni ; — c sívány-terület pedig a

„homoki kaputól'' behat majdnem a „vásári f-

utcáig", kisebb-nagyobb hanyatlásokkal. — Ezen

vonalon túl , a város alsóbb részein , a nélkül mind-

azáltal , hogy itt homokterítvénynek nyoma volna,

egy ölnyitöl másfél és két ölnyi mélyben
változik az úíívnevezett h á n v t vagv kevert föld-

terület, mieltt az építkezési szilárd alaphoz kiván-

tató eredeti kemény réteghez eljutni lehetne , mely

tíibbnyire barna szinü , vagy vízmosásból keletkezett

agyagiszai)ot mutat ; — egyes helyi példák elsorolá-

sával fidhagyok, a belátást szerezni óhajtókat saját

tapasztalatukra utasítván.

E körülmények figyelmbe vétele után azon meg-

gyzdésre kell jutnunk : hogy a város délnyugati és

nyugatg szaki dombos részeit kétségtelenül a homok-

terítvény magasította el , honnan átalában minden

vízvezetés vonala keresztül a városon lefelé tart ,
—

és pedig magas homoktorlat a várost déltl éjszak-

keletig félhold alakban mintegy kétezer ölnyi széles

zlds/alagkint övez , úgynevezett „ö r e g h e g y i"

szfdlskertek ültetése, és a város délnyugati részé-

nek építtetése eltt ugyan, de a „Homoki Kápol-
na'' alapíttatása után borította .el ; továbbá e kriil-

ményhol kc-pcsítvc \agyui:k a város legn'gibb és
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leglakottabb részeit bei«inci ni ; — éa végre valósziií

hozzávetésscl kiszámíthatjuk az idt, melyre a város

elökora visszavezettethetik. Köztudomás szerint ugyan

is száz év eltt még Kecskeméten igen-igen kevés tég-

lanem szilárd anyag fordíttatván építkezésre,— egé-

szen téglábóli éi)ítmény most is ritka ,
— seink csak-

nem átalában tai)asztott sövény, agyagból vert, vagy

vályogbúi rakott falakra építkeztek ; az ilyetén épüle-

tek nagyon tartósak nem lehettek, de vannak mégis

példák , hogy száz évig fönállottak ; — köztudomású

tény az is , hogy ily építkezéshez kívántató anyag a

városon kivül délirányban lev agyagos területrl hor-

dattatott be, s a leomlott vagy elpusztult házak elpor-

lott anyaga soha ki nem takaríttatott,— még most is

ritkán takaríttatik ki, — hanem úgynevezett udvar-

vagy útca-töltésnek használtatott. — Fölvéve már ez

alapon közép számítással azon arányt : hogy az ilye-

tén gyönge anyagií épületek csak száz évig tartot-

tak, — a Magyar nemzet beköltözése óta korunkig

eltelett kevés hián ezer év alatt Kecskemét átalá-

ban tízszer építkezett; ha pedig a számítással b-

kezüleg gazdálkodunk , s egypár török és tatár pusz-

títást, s néhány nagyobb tzveszélyt beszámítunk,

ellenben levonjuk azt, hogy az elpusztult agyagéi)ü-

letek anyagának egy része , tajiasznak , vagy egyéb-

kint fuvarkiméletbl is mindamiyiszor újólag fölhasz-

náltatott, — az átalábani építkezés s földszin növe-

kedésének számát legfölcbb tizenkettre, ezek

közül mindegyiknek magasságát pedig szinte közép-

számítással fél lábnyira tesszük, — így még a

Magyar nemzet honfoglalásától eltelett ezer év alatt

a régi víiros belterületének földszine, n minden lép-
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ten-iiyonioii cszlcllictö úgTiicvczctt liányt föld, az

eredetieknek mutatkozó réteg-ek fölött, a mostani

raagassngra nem növekedlietett, — következleg e

város fönlétének Árpád honfoglalását megelznie

kellett.

Ninesen tehát okunk arról kétkedni , hogy Kees-

kemét a ]\Iagyar nemzet beköltözésekor már megtele-

pítve volt, — igen valószín továbbá, hogy e város

és vidéke a nemzet köztuhíjdonakint a vezérek, utóbb

királyok haszonélvezetébe jutott, — s elvégre diesö

szent István els király kegyeletével gyarapítva,

királyi jobbágyok, udvari szolgák— Udvarnokok—
telepévé lett légyen.

Annak megfejtése: kik voltak íiz „Udvarno-
kok"?— tüzetesen tárgyunkra nem tartozik; tömve

vannak ezekkel régi okleveleink , bven emlékeznek

r(11uk történetiróink '). Itt legyen elég; említeni , hogy

Kecskemét közeli vidékén királyi várerdök Pest-

megyében nem létezvén , az itteni lakosoknak az

udvarnokok azon neméhez kellett tartozniok, kik-

nek szolgálata egyszerííen a királyi udvar háztartá-

sára szorítkozott; — c pénztelen világban , midn a

templomot. })apot, tizedet, adót és bírságokat ter-

ményben s baromban rendelte a törvény fizettetni, az

országban szerte másutt is létez királyi birtokokon

('lö jobbágyok a királyi udvart élelmi s egyéb liázi

szerekkel , kézmívekkel s mindennemíí szolgálmá-

nyokkal kitnrtani kiUelezvék voltak , mihezkéi)est az

ilyetén királyi jobbágyok — udvarnokok — soraiból

') Ki'zai Sinidii : AppciKlix de Udvoinicis. — Per;:!'!- Jí'mos : Diploinatica

III. r. •-'•J'J. 2i".>. tjtj. — rfryiiiKiy. : A iiui^ryar «''.s h.nz;ij;i ir(,'«nfcn. \X.
U'j. — S/,;il;i.v: M;i|,'y;iri)rs/,. trt. I. I II lap. — Martai (iyörpy: ( nalN^

köz tiirlénctiMick vázlata. N\'. ; )<ll^. tritzctckJMii.
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telettek ki a királyi vadászok , enlöszök , lovászok

,

halászok, juliászok, gulyások, csikósok, kanászok,

kaszások, szekeresek, inncérek, vincellérek, hirde-

tk
,
pénzverk , kovácsok , bodnárok , vargák , tiniá-

rok, sütk stb. — a mint mezei munkában vagy az

i])ar valamely nemében begyakorlottak voltak. —
Tovább fzve az elmélkedést, terjesszük ki figyel-

münket néhány régi oklevélre is, melyekbl az Ud-

varnokok állapotát és az smagyar állattenyésztés

nemeit némileg ismerni fogjuk; — például: midn
szent István király 1015-dik évben a pécsváradi mo-

nostort alapítja, az ingatlan földbirtokon kivül elszám-

lálja a szolgákat és kézmíveseket, a templomi szol-

gálatra szükséges öltönyöket és könyveket, melye-

ket ajándékozott, s ezeken kivül adott 120 lovat,

84 tehenet, 464 juhot, 102 sertést, 92 kecskét ').

Ugyané szent király a veszprémi apáca kolostornak

az alapítványlevél szerint többek közt 20 udvarno-

kot, udvari szolgát is ajándékoz '^). •— I. András király

1055-dik évben a tihanyi apátságot alapítván, ad 20

ekét, 40 telket, 20 vincellért, 10 halászt, 5 lovászt,

3 gulyást, 3 juhászt, 2 kanászt, 2 méhészt, 2 sza-

kácsot, 2 malmot 2 molnárral, 2 vargát, 2 kovácsot,

2 bodnárt, 1 esztergályost, 1 mosót, 1 timárt, 10

szolgálót, 33 csdört azokhoz elegend kancákkal,

100 tehenet, 70 juhot, 100 sertést, 5 kas méhet, s

ezeken kivül a királyi ménesbl évenként 50 csikót ^).

— II. András király 1235-dik évben a pécsi püspök-

ség jogait megersít s javadalmait gyarapító okle-

') Fejér : Cod. dipl. Tom. I. pag. 296. 302.

-) Fejér: Cod. dipl. Tom. I. pag. 312.

') Fejér: Cod. dipl. Tom. I. pag. 388. 392.
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veiében a tizedet Mtalában niiiulen terménybl , tüze-

tesen pedig a lovak, bárányok, keeskefiak, serté-

sek, méhek, ludak és tyúkokból a püspök számára

megadatni rendeli '). — IV. László király 127G-dik

évben a veszprémi püspökséget líj birtokkal adomá-

nyozza, s annak hídvámszedési jogot engedvén, meg-

iiatározza: hogy egy lótl 3, egy ökörtnl 2, a sertés,

juh vagy kecske darabjától egy-egy dénár átmeneti

dijt szedethessen ^). Csak ezekbl is megtetszik az

öskirályaink idejébl fenmaradt oklevelekben annyi-

szor elforduló Udvarnokok misége, kiknek elöl-

járóik, fnökeik némelyike utóbb az ország zászlósai

közt fogott helyet s megtartották azt egész 1848-ig;

megtetszik továbbá az is: hogy az smagyar állat-

tenyésztés az apró baromfaj között a kecskészetre

is kiterjedt, melynek számos nyomai fn vannak ma

is család- és helyneveinkben, — ezeken kivl regék

cs mondákban ^) ; st a növényország számos termé-

nyei és a közélet míiszavaiban is *);— és Kecskemét-

nek c korszakban létezett legels magyar telepei leg-

nagyobb valószín (íséggel a királyi udvar kccské-

szei voltak.

Xe szégyeneljük, — én legalább nem látok szé-

gyent abban , — hogy Kecskemétnek 000 év eltti

lakosai szerény kecskepásztorok voltak; hiszen

Róma, a világváros els telepei nemcsak barompász-

íorokbiíl állottak, de utóbl) e város oly emberosztály-

lyal né]>esíttetett, mely közöttünk jelenleg i)olgár-

•) Kcjr-r: Cod. dipl. Tom. III. vnl. II. pJij,'. 421— 4-_'7.

') Co«l. Dipl. Tdin. VII. vnl. II. pa;:. 4.S.

••) Ipolyi Arnold : >Ia;:yar M^tliolo^ia. H'.i lap.

•> IlyciH-k : k<fskt«M'csii szóló, kccskiráfíó fa , krcskcszakál fii , krcs-

kí'szarv fii, krci.ktl.'ili stli. 'IViri/pápai pzólára , matryar laliii iirnu't

n'sz. 7.{ l;ip.>
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levél helyett liohér kötelére értlemcsítletnék ;
—

egyébiránt azon körülmény , hogy K e e s k é s , Ihász

vagy Juhász családnevek a régi országos nemesek

díszes koszorújában is elfordulnak ; ellenben a

Kanász, Gulyás, Csikós stb. nevekkel többnyire

csak a földmívesek alsó osztályánál találkozunk

,

arra mutat : hogy a kecske és j u h tenyésztés

seinknél a barmászat tisztesb foglalkozásai közé

tartozott.

Helyén látom itt azt is emlékezetbe hozni : hogy

történettudósaink átalános véleményük szerint, a

magyarországi helynevek közt saját jelentés nélküli

kevés találtatik, hanem azok többnyire helyzetük

tulajdonságáról, lakosaik foglalkozásáról vagy régi

birtokosaik nevérl nyerték elneveztetésüket. Kecs-

keméten csak az én tudtomra, legközelebbi három

évtized alatt, több helyen és különböz tájakon föld

ásatás alkalmával nagy mennyiség kecskeszarv

és kecskeköröm találtatott, miken a százados

revülés világos nyomai észleltettek ;— holott az ilye-

tén tárgyakra a lakosok ha figyelmeztetve volnának,

{'italában pedig a föld alól fólmeiül cikkek bejelen-

tésére utasíttatnának ,
— évenkint számos ilyetén

,

városunk smúltjára vonatkozó fölfedezéseket nyer-

nénk ;
— és ezen nagy halmaz kecskeszarv és

kecskeköröm maradványok semmi esetre sem

esetleges eltemetésre, hanem a valaha itten dívott

átalános kecsketenyésztés valóságos nyomaira

mutatnak , — st a város délkeleti részén századok

eltt tenyészett erdség kipusztulásának egyik föté-

nyezjekint ugyancsak az itteni kecsketenyész-

tés mutatkozik.
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A szent István király által fölállított niegTcreiid-

szcr elökorában Kecskemét valószinülcg- Pestraegyé-

hez, s az ugyanekkoriban szervezett magyar keresz-

tyén egyház kebelében, mint most, a váci püsi)ökség-

liez tartozott. Törlénetkönyveink e fölött hallgatnak,

s okleveleink nincsenek; Kecskemétre mint legna-

gyobb valószinüséggel egy itteni terjedelmes ország-

fiyedelmi birtokterület alkatrészére vonatkozó okle-

velek is hiányzanak , — vagy elseperte azokat az

1241-dik évi tatárjárás zivatara, vagy eddig még
lappanganak.

István király halála után kevés idközi szünetek-

kel mintegy 150 évig a haza különböz vidékein

dlt belzavarok között dunatiszaközének is saját sze-

repe kijutott, melyben Kecskemét a nemzet nagy

testületével együtt szenvedett, — e korszakra esik a

kunok két gyarmatának Kecskemét közelébeni meg--

tclcpíttetése, úgymint 1089-dik évben szent László

király által Kopulcs vezér alatt legyzöttek közül

fogságba jutottak, és 1129-ik évben II. István király

idétt Tatár nev vezérükkel önként beköltözötteknek

a mai Kiskunságba telepíttetése,— mely körülmény-

nek Kecskemét polgári állására kétségtelenül nagy

hatással kellett lennie ; majd III. István király halála

után a királyi család belvillongásai huzamos idre

megszüntetvén , III. Bélának erélyes és bölcs kormá-

nya alatt élvezett áíahínos jólét, az eredeti szerkeze-

ténél fogva szabad kíizségi kifejldés küszöbén álló

Kecskemét irányál)an jótékony eredmény nélkül nem

maradhatott.
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II. Endre kirilly laza koniiíínya áltíil fölidézett

országos bajok s ezek orvoslatára az erélyes IV. Béla

által alkalmazott túlszigorú eszk()zök, átalános elé-

gületlenségböl zavarokat fejlesztettek, mel3^ek a nem-

zetet és birodalmat végveszéllyel fenyegették. A rop-

pant horderej országos közveszély, mintegy félszá-

zados kormányzati balfogások kártékony eredménye,

1241-dik évi tavaszon történt, raidön IV. Béla király

hadseregének a Sajó partján vívott esatábani meg-

semmítésével a nagy tatárjárás bekövetkezett.

Minden történetírók, régibbek és ujabbak, szívrázó-

lag tüntetik föl az átalános pusztulást, melyet az

egész ország, de kiválólag dunatiszaköze s a tiszai

vidék szenvedett, s melyhez még rokoni vérbosz is

esatlakozott. A pár év eltt Béla király által befoga-

dott mintegy 40,000 kn család fejedelme Kötöny,
az országba már jmsztítva berontott tatárokkali egyet-

értés álgyanújából
,
])esti lakában gyülevész csopor-

tok által megtámadtatván, családostul legyilkoltatott,

mire a tatárok ellen fegyveri-e hívott s már útban

lev kunok boszja föllángolván, ben az országban

— épen vidékünkön — iszonyú öldöklést, pusztítást

követnek el , s azután fölkerekedvén , az aldunán

Bolgárországba vonulnak. — Vidékünk ekkor ketts

csapást szenvedett : elbb a kunok , majd a tatárok

által pusztíttatván el; kimerít részletes tudósítást

azonban az itt történttekröl Inában keresünk.

Az országos nagy veszély után rengetegek , bar-

langok s egyéb rejtökeikbl a Lakosok iszonyúan
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mcgTitkiílva . elve^^Te haza vánszorogtak, a ivinsL'<í(>'

sen elpusztított országot ers férfiúi le'lekkel ^•irág•-

zóvá varázsol ni törekv Béla király pedig a köznyo-

mor enyhítése s honvédelmi eszközök minden módon

lehet elteremtése k()zben , különös gondját a pol-

gárközségekrc fordította : a már elbb fenállott váro-

sok jogait nemcsak megersítette, st külebb terjesz-

tette; más községeket a megyei hatóság alól fölsza-

badítván , önáll(')sággal s egyéb kiváltságokkal rn-

házta fel,— néhány év múlva pedig valamennyi vár-

jobbágyot és királyi s királyni birtokon él udvar-

nokokat szabad községekké alakította, — így a ma-

gyar polgári rend közjogi önállását elkészítvén ').

Az újjá szervezés nagy munkája közben a királyi

gondoskodásnak kitn eredménye mutatkozik Kecs-

kemét irányában. A tatárok elvonulása után ugyanis

a király a megmaradt néprl atyailag gondoskodott

,

a né})telenítctt részek megszállatását pedig külhoni

telepek gyarmatosításával is eszközölni törekedett;

— a tatárjáráskor Bolgárországba vonult Kunokat

visszafogadta, s legnagyobb részben a Pest, Kalocsa

és Szeged közt terül nagy rónán dunatiszaközére

telepítette, azok vezéréül saját legidsb fiát István

herceget kinevezte , st népszersítés tekintetébl

,

általa egy kún leányt nül vétetett ^). — A kúntelej)

') Szaliiy : Maíryarnrsz. tört. II. kíit. 54 l.np. — Kovachich : Syllope l")o-

crctor. Cdinit. rití". art. 2. — Kcji-r t)kl('vt'l <.'yüjtoméiiy»''lK'n IV. Ht'la

király által városok és szaliail knzsi'-gekuek osztott kiváltságlevelek

száma iiift,'lij»olc<,' ijjcn iia^ry.

') A sjyöi vfszctlclcin után tizciiliároni rv múlva Hrla királynak a római

|)á|)áiioz irt leveli- szivrázólap festi az tV/,ékeiiy tejedelemnek hazája .

nemzete, vallása és esaláda iránti aíj;rodaImat , midóii 124-ben a hír

szerint rijal)lt beütéssel fenyeget tatárok ellen .'^ejíedelmi't kér, s pa

naszolja, hojíy a király és nemzet rddig minden kitellietséget fel-

használt, <lo méíj kiilsefrélyt nem nyerln-tett. ,,Mi pedip — íffy foly-



111

új megyévé alakíttatott, mely Kecskemegye nevet

nyert, s sze'khelyc fvárosa Kecskemét lön. Az

oklevelet ez elnyös kitüntetésrl nem ismerjük ; de

1271— 1275. évekrl etldio- fölfedezett nagy számú

hiteles oklevelek föntartották emlékét s föispánainak

nevét : az említett öt évröf ugyanis V. I s t v á n és

IV. László királyoktól egy sereg oklevelet bírunk,

melyek szokásos záradéka elszámlálván az idösze-

rénti országnagyok neveiket, 1271—1272-dik évek-

rl „Péter mester királyi étek fo g ó , és Kecs-

kemegye föispána"; 1274— 1275-dik évek alatt

pedig „Miklós mester országbíró, és Kecs-

kém egye föispána" igen sokszor elfordul ').

tatja levelét — a keresztyénség javáért kinilyi felségünk megalázásá-
val , két leányunkat két rúthen hercegnek , harmadikat a lengyel her-

cegnek nöiíl adtuk , hogy általuk és más kelet felöli l)arátink által a
tatárok alattomos mozgalmairól tudomást szerezhessünk , és így^ azok
igj-ekezetének sikeresben ellenállhassunk. A kunokat is orszá-
gunkba be f g adtuk, és fájdalom ! jelenleg országunkat pogá-
nyok által oltalmazzuk, és az egyház ellenségeit is pogán)'ok által

fékezzük; söt a keresztyén hit oltalma tekintetébl els szülött
f i u n k a t e g y k ú n növel összeházasítottuk; hogy ez által a
roszabbat eltávoztassuk és alkalmat találhassunk , melynél fogva
azokat, mint már többekkel cselekedtünk, a keresztség felvételére

térítsük." Cod. dipl. Tom. IV. vol. II. p. 220.

') Fejér: Cod. dipl. Tora. V. vol. I. „Petro magistro Dapifero-
rum n o s t r r u m C o m i t e de G u e c h k e" , — másutt változtatott

Írásmóddal : G e y c h c h k e , G u e c k e , G e c h k e , G e c k e , G u e c k a

,

Gvechke, Guecske, Kecke, Gecske, — e kötetben s a fön-

tebbi szöveggel a 138. 152. 180, 183. 185. 18G. 102. 195. 199. 204.

207. 209. 213. 216. 233. 230. 241. 24. 257. lapokon. — Tom. VII. vol.

IT. a 18 lapon. — Tom. V. vol- II. eme kifejezéssel : „Nicolao Ju-
dice Cur iae n ostrae Comite de Guechke" a 146. 156. 163.

166. 168. 174. 175. 184. 187. 195. 198. 200. 203. 206. 2.38. lapokon.

Ugyané szövegben a Tom. VII. vol. 11. 31. 35. és 222. lapokon, —
összesen 38 oklevélben fordul e név elö ily rövid négy évi idö alatt.

Itt azonban íígyelömbe kell vennünk a roppant tudományú Horvát
Ists'án amaz intését, hogy régi magyar oklevelekben némely bet
„oly nehéz különböztetésü az ismeretlen tulajdon nevekben , hogy
gyakran csak a mostani geographiai nevekbl lehet az olvasást eliga-

zítani, vagy több ugyanegy helységrl szóló oklevelek által." Tud.
gyjt. 1819. X. k. 94 lap. Ezen kívül ha diplomatícai tábláinkat

Schwartner és Pergernél ügyelmmel forgatjuk , meg leszünk gy-
zdve : hogy az itt elsorolt helynevek közt a gyakori változtatásnak



^IlmMío" tartott KceskeniL'tnek imént eliKiduíí dí-

szes álhísíi,— niegliatározni nem leliet; v«nl()sziiiííleo-

127í)-ben véget t'rt, niidön a kiíntelepek garázdasá-

gának fékezése véofett kiküldött szent széki követ

File|), fennúi püspök közl)evetésére s a kiín törzs-

íVtnökök közl)eji)ttével a l\nok átalában keresztyén

Ilit fíHvételérc köteleztettek, a mai Nagy- és Kiskun

kerületekben állandó területekre szoríttattak, a me-

ji:yeis])án(dv hatósága alól kivétetvén , a Nádor külön

bir«')sága alá helyeztettek,— így a kecske megyei
terület az ügynevezett Kiskun kerületté alakíttat-

ván, belle csak m.aga Kecskemét város határ-

területe, tovább is királyi szabad községkint ha-

gyatott fön.

Kecskemétnek a kunsághoz e GOO év eltti viszo-

nya, területi helyzete által gyámolítva, némely ké-

sbbi oklevelek alkalmazásával azon meggy()kerezett

véleményt fejlesztette ki : hogy e város még a ké-

sbbi századokban is a kunsághoz tartozott, s a Kis-

kun kerületnek teljes értelembeni alkatrésze volt

légyen. Igaz, mikép ha figyelöndje vesszük: hogy

Kecskemét területe még ma is majd átalában jász és

kiín puszták s községekkel köríttetik, 4

—

FAH) év

eltt pedig, midn még Trtely, Akasztó, Izsák.

Tabd, Tas, Szent-Imre, Kis-Kíirs, most mezváro-

sok és helységek, úgyszinte Agasegyháza, Matkó,

Kiunpöc, l>ugac, ('söngiUe, Hócsa, Máma, llarka,

Kaskantyií, Kötöny, Mihálytelke, Adacs, Baracs,

.17. akkori iLitározatlaii iiásnió<l fiink.i volt; toválihá liotry a Giictkt-
••s Kftkr lii!):is (ilviisás cnMliiK'nyt' , iiiort a tvíí'i <• 's t kis h«'tiik

ifcii liasdiilitott.ik I ;:yiii;\slioz, s iia a iii.'iHolt'i lu'iyt'.Hi'n olvassa va^y
•Tti, c/.tkrt is Ciu'cki' <'s Ke eke iM-fiikkcl másolja vala ; vi-^írc

inondanoni ITilÖHli*pi-.s , li<>;ry a/ annyi kiiiönltit/.o alaklian kiállított

liflvin-vik niin<l< ;,'\ jkc a .Kecske" crttinKt liantí<i/.íatj:i.
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Bankliázíi, Cseiigüd, Szücsko puszták bizonyosan,

valószinülcg pedig* valaha meg a szomszéd Nagy-

Körös mezváros, e's Szentkirály, Szentlörinc s Bor-

básszállás puszták is mind a kunsághoz tartoztak,—

nehéz volna hinni: hogy Kecskemét egymaga külö-

nös kivétclké]) azon kapcsolatból kihagyatott volna

;

ha tehát e helyzeten kivtil még egypár XV. század-

beli hiteles oklevelet látunk, melyben a „Kecske-

méti kn szék" nevezet fordul elö, továbbá ha

egypár XVI. vagy XVII. századbeli adóösszeirást

nézünk, melyekben a „kecskeméti székhez" tar-

tozó kiskunsági helynevek foglaltatnak,— nem lehet

igen föltn kivált azoknál, kik e város belszerke-

zetét s régmúltját kevésbé ismerik, hogy a közelebb

múlt s jelen században kiadott némely könyvekben

valóságos kunsági helynek vallott Kecskemét mai

jelesb történészeink által is ilyennek tartassék. — E
helyzet okadatolt földerítése tüzetesen nem Kecske-

mét város történetéhöz , hanem a jászkún kerületek

kimerít helyiratához tartoznék ; minthogy azonban

eleddig az illetk eme régi viszonyok száraz meg-

említésén kivííl tovább alig mentek, Kecskemét múltja

kivilágításával összefügg kötelezettségem által egy

hosszas kitérésbe látom magamat sodortatva, mely

azonban a város történetére szintúgy, mint vidéke s

több szomszéd helyek múltjára— meggyzdésem
szerint— fölvilágosító adatokat fog szolgáltatni.

A kegyes tanító rend kecskeméti házának egy-

kori tudós igazgatója Szentháromságról neve-

zett Mihály atya '). Mátyás király levelezésének

') Horváth Mihály volt valóságos neve. Lásd: Tud. Gj-üjt. 1823.

Ví. köt. Nagy Istvántól : Sz. Kecskemét városában született vagy
lakott íróknak nevei és tudva lev munkái. 92 lap. 30 sz.

Ke.ei^kemét v, fórt. I. köt. 8
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álíahi kiiiyiunatás alá bucsíított kötetét 174r)-ben

Kecskemét víiros Tanácsának ajánlván, elszavában

tutltonira leg-eloszer mondotta ki nyilvánosan ama

tételt : lio<iT c város valaba a Kiskiín kerületnek való-

ság:os bekeblezett alkatrésze s székhelye volt, eképen

írván: „e nao;y terjedelm várost IV. László, Maj^-yar-

orszáo; királya, egész Knsáo- f<)városává rendelte,

hasonló jog-okkal mint Berény, ma is n Jászok szé!í-

helye. Késbb azonban , hogy háborgásaikat korlá-

tozza , I. Lajos király azzal gyengítette a kunokat,

hogy Partisknmot vagyis Kecskemétet azok területé-

tl elszakítván, elidegenítette: és így e város elbb

a sok érdemíí Bosnyák, azután Wesselényi, utóbb a

Koháry-család birtokába jutott."— A sok dicséret és

dicsitésbl álló ajánló levélben a tiszt, atya még-

tovább megyén , midn írja : ,,Mindezek eleven emlé-

kezetben vannak még' jeleideg" is a dicsén országló

Mária-Teresia királyn asszony () í'elség:c eltt, ki

midn mostíinában (1745.) a dics jászkn nemzet

<"»si szabadalmait kegyelmesen visszaállította, királyi

hitlevelében nyilvánítani méltóztatott: hogy a jász-

kiínoknak visszaadott szal)adalmak soha Kecskemét

v;íros régi szabndsjígainak, kiváltságainak és szoká-

sainak , mostani és késbbi lakosainak sérelmükre

ne lehessenek" '). — A tiszt, atya sejtett ugyan vala-

mit Kecskemét régi viszonyairól; de a város közjogi

állásáról valóságos tévedésben volt : mert T. Lajos

király trónra lépte után Kecskemét egy egész század

alatt még" koronabirtok maradt, a B(»snyák-család

j)edig- jóval kés(')bben s csak rövid ideig virágzott,

') Epistolaí* Matlii:M> ('(trviiii l'c'íi.s Ilmiparini'. Kx niunifictMitia Aiiiplis-

biiiii .Mujíistrutif* KrcxUcnit'fliii'iisis. C'assoviac. M. ))('('. \LN'.
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cö kecskeméti birtokát Bosnyák Tamás, iiemzetsé-

(rénok utolsó férfia, királyi étckfog-ó és füleki vár-

kapitány IC) 14-ben vétel útján szerzetté, kirl egyet-

len leánya Zsófia ntán Kecskemét ezen '/^ része báró

Balassa Imrére, errl Judit leánya hozományaként

báró Koliáry Istvánra szállott , melyet aztán gróf

Koliáry István több részek megszerzésével gyarai)í-

tott; — a Wesselényi-család a XVI. század végén

nühozomány lítján jutott Kecskemét '/^ részéhez, mely

Ferenc nádor és Pál forradalmi tábornok halálok

ntán elkoboztatván, gróf Koháry Istvánnak adomá-

nyoztatott. Legnagyobb tévedés azonban a tiszt, atyá-

nak utóbbi állítása, mert dics Mária-Teresiának a

jászkn kerületek régi szabadalmait visszaállító ki-

rályi oklevelében Kecskemétrl egyetlen szó sincs.

Horváth Péter jászkn kerületi fjegyz, ké-

sbb alkapitány, a jászkiinokról és kerületeikrl írt

munkáiban ') Kecskemétet nemcsak knszéknek , ha-

nem valósággal a kiskúnkerület valahai alkatrészé-

nek vallja *). Ugyanezt teszi Horváth Péter idézett

munkái nyomán készíílt s a Tudományos gyííjtem eny-

hen a jászkn kerületekrl adott helyirati érteke-

zés ^).— Jerney János is azon helyek közé sorolja

Kecskemétet, miket valaha kunok laktak, bírtak, és

nagy részben ma is bírnak *). — Horváth Péter fön-

tebbi munkájában elsorolja mindazon okleveleket.

') Comineiitatio de Initiis ac Jlajoribiis Jazyguiii et Cmnauoruni — a

Petro Horváth — conintk'ni Notario. Anno 1801. — Értekezés a Ku-
noknak és Jászoknak eredetökrül , azokníik régi és mostani állapot-

jokrúl. Irta Horváth Péter 1820. Pest. 1823.

^) Comrneutatio 251 lap. §. IX. — Értekezés 81—8.3 lap. a jegyzetben.

^) A .Jász, Nagy- és Kislani Iceriileteknek íöldieirati ismerete. Tud.

pryiíjt. 1838. IX. k. 54 lap. — Lá.sd a 93 líipon lev jegyzést.
*) .lorney .János : Keleti iit.nzása a magyarok öshelveinek kinyomozása

végett. I. köt. .303 lap.

8*
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melyek a jjíszkiínok elökoníból rónmaradván
,
jelen-

leg* a kerületi levéltárban tartatnak '); de többnyire

csak rö'sid kivonatokat közöl s azokon történeti

tételeket épít, melyek szigorú vizsgálat s kivált a

fölliivott oklevelek alkalmazása után meg nem áll-

hatnak.

Kecskemétnek a kisknságbozi viszonyaira vo-

natkozó oklevelek közül ide tartoznak következk:

1-ör Mátyás király 1472-dik évben engedélyt ad

Pálkaszállási lakos Thenkes Pál fiainak Lrinc

és Benedeknek : hogy akecskeméti székhez tar-

tozó Sas üllés-sz állást benépesíthessék ^). —
2-or 11. Ulászló király 1491-ben Csontos András
kecskeméti szék kapitányához intézett rende-

letével ezt utasítja: hogy 1 aj os- szállási Gellért

Miklóst és testvérét Ferencet, kiket a király különös

kegyelmébe s védelme alá fogadott, minden javaik-

ban , szabadságaikban , és a kapitányi tisztben azo-

kat védje s ket adóztatással terhelni ne bátorkod-

jék ^). — 3-or Horváth Péter említ 1557. 1567.

1572. 1587. 1670. és 1687-ik évekrl kelt adórova-

tolási lajstromokat , melyekben a kecske m é t i

székhez tartozó kiskunsági h el vek elszám-

láltatnak ^). — 4-er Jerney János említ a jászkn

helyekrl két sszeirási lajstromot, melyek egyikét

a török kormány rendeletébl Halulbég egykori

szolnoki szandzsák készítteíé, másik 1572-ki kama-

') C'onímcntntio 120 lap.

') Coiimu'iit.itio IM.Í l;i)). M. sz. — Okli'Vt'lt;^ I. köt. 8. sz.

^) n<irvátli r. kiviiuatliaii közli: Couiiiieiitatiu l.'U lap; rii közlöm szó-

szcrint : (Ikk-vrlUir I. küt. 11. 8Z.

*) Cuininriitatiu '251. '2l>2. lap. ni) jogyzt't. — Ertokozrs bl. 82. lap a

JejjyzptbfU.
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rai összeírás '), ezekben is állítólag' a kecskeméti
szék kiskunsági helységei szintén elsorol-

tatvák.

Ennyi volna tehát a XV. XVI. és XVII. század-

beli adat , melyek egy K e c s k em é t s z é k nev kis-

kunsági járás terület valahai fonvoltát igazolni

látszanak: de az ellenkezt világosan tanúsító ko-

rábbi , egykorú , és késbbi hiteles oklevelek ellené-

ben, a puszta állításon kivül még seidíi be nem bizo-

nyította azt, hogy Kecskemét város a kiskunságnak

1279-dik év után valóságos bekeblezett alkatrésze

lett volna;— minthogy pedig 1279-dik év eltt kún-

kcrület nem létezett, mivel IV. Béla király által a

dunatiszaközi kunok Kecskemegyében telepít-

tettek meg, 1279-dik év után meg már Kecskemét

a kunsághoz többé nem tartozhatott, — az én hitem

szerint e város a kiskun kerületnek alkatrésze soha

sem volt ; — mert

1) Kecskemét város XIII. századi pecsété kör-

iratának helyes értelmezése '^) azt igazolja: hogy az

1279-dik évi királyi hitlevelek alapján eszközlött

kunsági szervezetbl e városnak kihagyatnia kellett,

mivel ugyanazon hitlevelek szerint a kunok nem köz-

ségileg, hanem katonailag szerveztettek , s még a

következett két század alatt is, számos oklevelek

tanútétele szerint így maradtak.

2) Ciliéi Borbála királ3nnek , Zsigmond király

nejének s Kecskemét úrnjének 1415-dik évi ren-

deletében a város polgári állása, a föntebbi pecsét

') Keleti utazása I. köt. •272—275 lap.

t S.(igilliiiii) CIVrrATIS. de. KIX'HKEMETH. L;i.s(I rajzát e kölct

végen az 1. sz. u.



köriratához teljesen hasonló értelemben jcllcmez-

tctik ').

3) Zsig'nioncl király 142o-(lik évi véíllevclébcn

Kecskemét önálló hclyhatósán^gal bíró királyi szabad

mezövároskint miitattatik be *) ; ilyetén })olgári szer-

kezettel pedig" nemcsak azon korban, de késbb sem,

még 1745-dik évi újjá szerveztetésük után is, a jász-

kn községek soha sem bírtak.

4) Erzsébet királyn 1439-dik évi zálog;levclé-

ben ') ; és

5) Mátyás király 1458-dik évi adománylevelé-

ben *), — melyek eddig az ellenkez adatokat meg-

elzik ;
— továbbá

6) Báthory István országbíró 148(i-dik évi visz-

szaváltási bizonyít^•ányában ''')

: s végre

7) A XYI. és X\'II. századból felnnitatott mÍFi-

den hiteles oklevelekben Kecskemét pestmegyebeli

mezvárosnak mondatik : — következleg már jóval

elbb, mint a XV. század végérl fölemlíthet 1772.

és 1791. évi két oklevél egy Kecském ét szék ne-

ve z e t íí k i s k lí n s íí g i j á r á s t e r ü 1 e t e 1 mellesleg

említ, s az alatt, míg a XVI. és XVII. századból

fölmutatható összeirási lajstromok egy Kecskemét
nevíí kun székhez tartozó helyneveket elso-

rolnak, és a nélkül hogy magát e várost ama kiín-

szék alkatrészének mondanák, vagy legkevésbé bizo-

nyítanák, — harniinenál több hiteles oklevél hango-

san ellenkezt kiált.

') Lásd v('{,mII Oklcvrltár I. köt. -4. sz. , liol kt't^zrr iiiondja ;i kin'ilyiio

„in (' i V i ( a f (• II o H t r ;i Ke c li k c in v t li."

') Oklcvrlt.-ir I. kiit. . .sz.

') Oklfvt'Kíír I. köt. «>. sz.

') Oklrv»-l(;ir I. köf. 7. .sz.

•) (tk|. \i-ll;ir F k.-t. n. sz.
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Bvebb világosítás vé^^ett sziiköcgesnek látom a

kunok szervezetet, megtéríttetését s letelepíttetését

tárgyazó 1279-dik évi királyi hitlevelet megismer-

tetni, melj^et jászkn rokonink az elmúlt diákos

világban „Privilégium Baptismatis" vagyis;

„Keresztség! kiváltság" címével tiszteltek meg',

de tudtomra eddig még magyarul adva nincs, s ere-

deti szövegben a mostani nemzedék közül kevesen

élvezhetik, — a jászknok ösviszonyaira s ezekkel

némi kapcsolatban Kecskemét egykorú múltjára is

vonatkozó e nevezetes okmány eképen hangzik

:

„László, Isten kegyelmébl Magyarország, Dal-

mát, Horvát, Ráma, Szerb, Gálic, Ladomér, Kún,

és Bolgárországok királya. Krisztus minden híveinek,

kik jelen Levelet látni fogják, üdvöt az üdvösség-

kútfejétl. Mindenkinek, jelenlevk és következk-

nek köztudomásukra juttatni akaijuk, hogy midn
tisztelend Filep Atya, Isten kegyelmébl fermói püs-

pök , apostoli Szék követe , hozzánk és országunkba

ugyanazon szent Szék mint Krisztus helyettese által

kiküldetett, az üdvös javaslata és szent útmutatása

folytán Alpár és Uzúr kún f urak, nemkülönben

a kunok többi elkeli , valamint átalábau minden kún

nemesek, és a kunok egész közönsége rá állott arra,

hogy k a bálványzást elhagyván , és minden pogány

szertartást átalában megszííntetvén , az egyedül üdvö-

zít keresztyén vallásra térjenek s mindenki közü-

lök a ki még megkeresztelkedve nincsen , kor és

nem szerint a keresztség szentségét fölvegye, az

anyaszentegyház minden szentségeit s a miket a ró-

mai Anyaszentegyház tanít, hiszen, és vall, meg-

tartsa. Es mivel - - a mint íiva vagyon a hit jó
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csclekvéiiyek iiclkiil lialvíi vagyon , hogy beniiök és

nálok a fölvett szent hit tökéletesedvén meggyökerez-

liessen, mivel a szent széki követ r ket arra né-

mileg kötelezné, elhatároztuk, hogy mindenek eltt

a Kunok hét nemzetségébl rendelt hét túsz

(kezes) idnkint elállíttassék , és mi azon kn f-

rendeket, nemeseket, és egész kn nemzetet ország-

nagyaink és nemeseinkkel tartandó ünnepélyes és

nyilvános köztanáeskozás utján, az alább eladandó

móddal és helyeken megtelepíteni fogjuk. Tudni-

illik, ezentúl megszüntetik, és elhagyják a sátorozási

és szvethajlékokbani tartózkodást , s a keresztyének

szokása szerint helységekbe telepedni és állandó

épületben lakni fognak, — azonban azt, hogy szaká-

inkat levegyék, lmjukat megnyírjék, és öltönyüket

megváltoztassák, mire ket a tisztelend követ r
akaratuk ellen kényszeríteni kívánta, a mi alázatos

kérésüidcrc atyai kegyelettel elengedvén , attól föl-

mentetnek; de egyebekben magokat keresztyén szo-

kásokhoz alkalmazni, a mi országunk és birodal-

mukban minden féktelenkedés, megtámadíís, keresz-

tyének meggyilkolása s azok elleni vérengzésektl

végkép tartózkodni fognak, és jövben soha többé

ilyeket nem tesznek , sem szolgáik s alattvahnk

által elk()vettetni nem engednek; és hogy az endített

kötelezettségeket teljesítsék, a kiivet úr kirendelni

fog némely hiteles felügyelket , kik a Kunok minden

nemzetségei és nemzetségi fokozatai s ágozatai

,

valamint minden alattvalóikra fldügyelni , az igaz-

ságot kinyomozni, és az eredményrl nekünk s ugyan-

azon kr»vtt úrnak, st az egyházi hat()ságoknak is

jelentést tenni tíirtnzzanak , hogv a ki a fntebbiek
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elleni vétségben találtalnék , az cgyluízi liatoság által

egyházi fenyíték alá vonattassék, általunk pedig

törvény szerint megbüntettessék. Es mivel a Kánok

nagy sokasága nagy terjedelm földet elfoglal , elha-

tároztuk , hogy azok kik nemzetségük szerint a Duna

és Tisza között, vagy a Körös mellett vagy a Maros

és Körös között, vagy e folyó mindkét partján
,

avagy a Temes és Maros között, és azok körül meg-

telepednek, többé nem másutt, hanem ugyanazon

folyamok környékén , vagyis azon helyeken és földe-

ken, melyekre ket eredetileg, nemzetségeik szerint

az ö hajlékaikkal nagyatyánk urunk Béla király

,

Magyarország jó emlékezet dics királya letelepí-

tette, most is ott telepedjenek és maradjanak meg,

úgy nnnt országunk nemesei, adván és adonní-

nyozván nekik ottan a királyni várakhoz tartozó

udvarnokok s más szolgálattevk földeit, vagy örö-

kös nélkül elhíilt nemesek birtokait, mindeniket tar-

tozmányaival és haszonvételeivel együtt, úgymint

erdkkel, rétekkel, halastavakkal, melyeket az

szállásaik magokban foglalnak s melyek jogszertí-

leg a mi adományozásunk körébe tartoznak , az egy-

házak és monostorok jogai és birtokai mindenkorra

sértetlenül hagyatván. Ezen fölül oda adtuk és ado-

mányoztuk az olyatén nemesi és várjobbágyi pusz-

ta birtokokat, melyek a tatárjárás óta jmsztán

állottak, és melyeken gyümölcsöz haszonvételek,

úgymint halastavak és lábas erdk nincsenek; úgy
mindazáltal , hogy az ilyetén i)uszta birtokaikért azon

nemeseknek és váijobbágyoknak mi vagy méltányos

árt íizetüidí, vagy hasonérték cserebirtokot adomá-

nyozni fogunk. Mely minden földeket ugyanazon kún
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torciulek, és nemesek niiiulenik nemzetség- léíszá-

niii, szüksége s a földek minsége szerint magnk

közt felosztani fogják. Az olyatén nemesi birtokokat

és várjobbágyi fókleket pedig, melyeken gyümöl-

csöz haszonvételek találtatnak, és halászattal s

sürü erdkkel bövelködnek, mint már említve volt,

valamint az oly nemesi birtokokat és várjobbágyi

földeket is, melyeken az illet nemeseknek és várjob-

bágyoknak épületeik, szolgáik, vagy helységeik

vannak , habár azokon kevesb érték haszonvételek

volnának is, az ily birtokokat ugyanazon nemesek és

várjobbágyok, kik azoknak birtokában vannak, sza-

badon és békésen a kunok között is birtokolni fog-

ják, miben az említett kn frendek, és átalában

minden kiín nemesek is megegyeztek , hogy köztük

,

és a körükben leend magyar nemesek k()zött köl-

csönös komaság és rokoni sógorság keletkezzék ; s

állandó szeretet és barátsá<i^ virágozzék; st a ma-

gyar és kn nemesek egyenl szabadságnak örvend-

jenek. Különösen elhatároztuk, hogy a kn frendek

és nemesek mindnyájan és fejenkint, midn hadsere-

günket személyesen kivezetin fog;jnk, fegyverre kelni

tartozzanak , szintgy mint többi királyi nemeseink

;

és ha kik közülök elmaradnának, ugyanazon Ítéletet

és büntetést veendik, melynek a hadjárati kötelezett-

ségbl kimaradó többi országos nemeseink alája vetve

vannak. Továbbá a keresztyén foglyok felszabadí-

tása tárgyában, mit a követ r legfbb és legnagyobb

jelentségnek tartott, a mi s a püspökök, többi f-

pap(dv és országnagyaink kérelmünkre ugyanazon

kr»vet lír atyailag megegyezett abban : hogy azon ke-

reszfyi'ii joglyukat . kiket orszíigunklMtl ('s binwhd
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munkból bármikéi) Ictarlozíattak, lüzctcseii és atillá-

ban szabadon bocsátani tartozzanak ; külország-okban

ejtett más foglyaikat pedig megtarthassák. Ezen

kivül : minthogy a Kunoknak említett hét nemzetsége

különböz helyeken , s több vidéken , úgymint a kalo-

csai érsek, s váradi, egri, csanádi és váci i)üs])ök

urak megyéikben lakni és megtelepedni fognak

;

ugyanazon követ r megegyezésével lendeljük : hogy

az említett tisztelend püspökök mindenike, maga

mellé vévén egy országnagyot s két hiteles nemest,

járja el a megyéjében letelepült kn nemzetségeket,

és a még meg nem keresztelkedetteknek adja fel a

keresztség szentségét, és mind az országunk és biro-

dalmunkban ejtett foglyok felszabadítása, mind pedig

a kunok telejiei közt fenmaradandó nemesi birtokok

iránt vizsgálatot tartván , igazságot szolgáltassanak

;

és végre nekünk híven jelentést tegyenek , hogy orszá-

gunk azon nemeseit, kiknek puszta birtokaikra ku-

nok telepíttettek, ár vagy csere szerint kielégíthes-

sük. Azt is elrendeljük: hogy mint nagyatyánk Béla

idejében a kn frendek , kn nemesek , és a kunok

mind közönségesen országunk idöszerénti Nádorának

birosága alatt legyenek, ki maga mellé vévén az

illet nemzetség biráját, vagy fnökét, országunk

lakosaival fölmerülend minden ügyekben felettök

bíráskodni fog, mint nagyatyánk ta történt; kivévén

azon esetet, hogyha két kn nemes közti vérontás

vagy más panasz merülne föl, ekkor ugyanis azon

nemzetség birája, melyhez a vádlott fél tartozik, fog*

a i)anasz fölött Ítélni, s az ilyetén két kn nemes

közti pörhez a Nádornak semmi köze sem leszen,

—

és ha valamelyik az ily pörlekedk közíil saját nem-
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zetsi'gc biníjiínak iléletcvcl raeg; nem elepedvén, mi

liozzánk fölcbbeziic , akkor azok ügyét mi személye-

sen, az illet nerazetsé<>- birájával e<i:yütt fogjuk tör-

vény szerint elintézni; azt különösen kijelentvén,

liogv ha ezen két kn nemes valamelyike gyilkos-

sá<»:<»'al terheltetnék s reá hahilbüntetés várván, eset-

leg hozzánk eljuthatna, akkor azért hog-y hozánk el-

jutott, a halált elkerüli, ile mindazáltal szánnízctésbc

kell mennie, és í<,^y az országon kivül maradván,

mint számüzíUtnck kell visszaíérhetési engedélyt

azöktl eszközölnie, kiket megsértett, de addig, míg

ezt megnyerné , nem az országban , hanem az orszá-

gon kivül kell maradnia. Ha pedig a vétkes szemé-

lye mellett a kn frendek és nemesek rögtön, a mint

hozzánk futott, közbenjárókl föllépnének, és a b-
nös számzetését elengedtetni kérnék, akkor az ilye-

tén bnös a számzetéstl fölmentetik, de javaiból

és jószágaiból a sértett fél részére elégtételt adni

tartozik, mint már endítvc volt. Továbbá felfogadtuk

és felfogadjuk , hogy senkit a kun frendek és kun

nemesek szolgáik közül, ha hozzánk jöne, be nem

fogadunk; sem országnagyaink és nemeseink azokat

be nem fogadhatják, és maguknál meg nem tarthat-

ják; st az olyatén szolgákat minden jószágaikkal

együtt, bár kiknél lennének, visszabocsátjini tarto-

zandnak; a birtokokat is, melyek jogszerleg a mi

adományozásunk alá tartoznak, ha valanielyik(')kíl

elvettük , ugyanazoknak kiktl elvétettek , vissza-

adatni f(»gjuk. lOgyébiránt minthogy a kn frendek

és nemesek orszjígnidc t(">bbi nemeseivel egyeid sza-

badságot élveznek, elhatároztuk, hogy valamint

seink a szent kirjílyok idi je ('>ta az országos neme-
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sekhcz é« azok népeihez sem mi, sem országiia<i^Ya-

ink liatalmasúl be nem szállásollíatnak ; úgy a kúii

förenílck és nemesek s azok népeiliez sem mi, sem

kedves liitesünk, a királyné asszony, sem ország--

nagyaink, soha és semmi szín alatt hatalmasul be

nem szállásolhatunk és be nem szállásolhatnak. Ezen

kivl mindazon fóldeket és birtokokat, melyeket

eddig seink, vagy a mi adományzásunk, avagy más

valamely hiteles okmányok erejével jogosan és béké-

sen bírnak, azokat bírhassák és megtarthassák. Hogy
tehát ezen intézkedésünknek rendi örökös erejíí ér-

vényrejusson, ezen Levelünket kiadtuk ketts pecsé-

tünkkel megersítve. Kelt a mi különösen kedves

hívünk Miklós mester udvari alkorlátnokunk keze

által. Az Úrnak M. CC. LXXIX. , országlásunknak

pedig hetedik évében, Augustus 10-kén.'' ')

E nevezetes oklevél egy másik elbbinek ered-

ménye volt; a szent széki követ ugyanis László ki-

rályt ünnepélyes esküvel kötelezte arra, hogy a Ku-

nokat megtéríti, szervezi és keresztyén szokásokra

kötelezi, s miután ez Budán 1279-dik évi Június

23-kán megtörténvén, ünnepélyes hitlevélbe foglal-

tatott, így keletkezett ugyanazonévi Aug. 10-kén a

fíJntebbi oklevél , — az elbbinek zárszavai ezek :

„Hogyha pedig a Kunokat minden föntebbi rendele-

tek megtartására és betöltésére intés, javaslat, okok

és kérelem által reá nem vehetnénk; föltettük, meg-

ajánlottuk és megesküdtünk arra, hogy az ország-

gylésbl a Kunok ellen országunk és egész biro-

dalmunkbi átalános fölkelést fogunk rendelni, mely-

hez a magunk és országunk barátait meghívni és

') Fejór: Cod. Dipl. Toni. V. vol. II. pag. ól 2.
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meo'liívatiii íb<>jnk, hoo-y azokat tVoyverhatnlommal

.

niinden szükséges nuulon , kinílyi liatalmniik erejé-

vel , minden fentebbi rendeletek el fog-adásiira, telje-

sítésére és megtartására kíitelezzük." ')

Ilyenek voltak a IV. Béla király által Keeskeniét

tszomszédságában befogadott, unokája IV^. Lászb'*

által pedig- polgáii szerkezet és megtérítés alá vett

Kunok.

A fóntebbi királyi liitlcvelek bvebb értelmezést

nem kivannak ; világos azokbúl : bogy kún rokonink

az állodalmi birtokbiíl a királyni várjobbágyok és

udvarnokok s egyéb szolganép élvezetében volt föl-

dekre s az örökös nélkül elhalt nemesek birtokaira

;

a magán vngyonbl pedig a teljes értelembeni puszta

birtokokra telepíttettek, ez utóbbiakért a király illet

tulajdonosaiknak méltányos ár vag-y eserebirtok általi

kielégíttctéskre magát kötelezvén; — e letelepítte-

tés liogy átalában lakosok, épületek és jelentékeny

haszonvételek nélküli puszta földekre irányoztatott

légyen, azon záradék tanúsítja: mikép az oly magán

birtok , melyen lakosok , épületek , halastavak vagy

erdk voltak , még a kún telepek között is elbbi

tulajdonosa kezén meghagyatott; következleg* az

állodalmi birtokok is, ])ár haszonvételi tartozmá)iyaik-

kal együtt, de átalában úgy, és azok adományoztat-

tak a Kunoknak , melyek a tatáijáráskor kipusztít-

tatván, még ekkor is lakosok nélkül voltak, — és

ilyek a dunatiszaközi s tiszai részeken egész terüle-

tek találtattak: — mert ha IV. Béla király 12G7-dik

évi 2-dik törvénye a király vagy királyn által

benépesített minden várföldeket és udvar-

') r^yaiiolt: \y.vi. 007 — ijll.
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iioki közs(5gekt't szabad közsi^í^i kiváltsá-

a-okkal fcliuliíizta '), az ilveiiek többe a Kiínok-

iiak nem is adoniányoztatliattak volna, mivel ez által

göröno-vliez kötött szolg-ák lenni megszntek.

E»Tébiránt annak, hooy Kecskemdt az r279-ki

szervezetbl kibao:yatott , legnao-yobb bizonysá«»a az:

hogy nines nyoma, — en le«J:alább nem ismerek

ilyet,— mikép a mohácsi o-yásznap, illetöle<í a török

uralom eltt a dnnatiszaki^zi Kiínok területe esorbít-

tatott volna. Az utolsó Árpádkirályok s még I. Károly

és nagy Lajos hadseregeikben is a kiin hadak jelen-

tékeny ert képeztek, s ámbár az r279-dik évben

kelt királyi hitlevelek szerint a Kunok a keresztyén

vallás fölvételét iniként ajánlották , a király i)edig a

pái)ai követ és országnagyok jelenlétében hittel fo-

gadta, hogy a Kunokat nemcsak i)olgárilag szervezi,

de a keresztyén vallás fidvételérc kényszerít eszkö-

zökkel , ha kell fegyveres ervel , st külfejedelmek

segélyével is kötelezni fogja, mégis csak mintegy

száz év múlva, nagy Lajos királynak sikeríílt a tatár

szokásokba rögztt Kunok közííl minden pogány

emléket kiirtani ^); de a hatalmas Kiínok, a szom-

széd birtokosok és különösen Szeged város irányá-

ban még tovább is, a nagy Lajos király korát követ

egész század alatt, folytonos határvillongásban éltek,

elannyira, hogy vérengz kicsapongásokig terjedt

súrlódásaikat az országgylés gyakori törvényekkel

korlátozni kényszerit ; lapozzuk át régi magyar tör-

vénykönyvünket ^) , a Mosóéi által kihagyott törvé-

') Kovacliich: Sylloge Decretor. Coniit. Tom. I. pag. 11.

) Cliioii. Tliuróczy. Cap. XLVI. apud Schwaiultiier Scrii)t. Kog. Uuv.g.

Tom. I. — Fejér: Cocl. Dipl. Tom. IX. vol. IT. pag. ?,-2'X CLXIll.
') Corpiis .Tmis Hiig. Docr. VII. Lud. II. iu campo Kákoa t-oiid. art. 41.
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nyéket is ide értve 'j, s mcg-gTÖzödvc leszünk arról,

lio^íy íi moliáeBÍ gyásznap elíitt tartományuk teriiletét

a Kunok csipkedtetni nem ig-en engedték ^).

Ugyhiszem, kellleg^ kimutattam már azt: hogy

Kecskemét a Kunság bekeblezett alkatrésze uem
volt; de ugyané kimutatásból egy másik kérdés me-

rííl fól , mely mintegy kifolyása levén föntebbiuek

,

kötelességem azt is földeríteni : vájjon mi volt tehát

Kiskunság irányában az a „Kecskemét szék?"
Az 1279-dik évi szervezet királyi hitlevelébl

láttuk , mikép kun rokonaink átalában néptelen és

laktalan vidékre telepíttettek, s utóbb is a történeti

adatok kiáltólag igazolják , hogy midn a magyar

nemzet mostani hazájában már századok óta írott tör-

vényekkel, állandó lakhelyekkel s polgári szerkezet-

tel bírt,— akkor is még kiín rokonaink patriarchális

fnökség alatt, sátor, levelesszín, cserény, gunyhó,

putri stb. alatt teljes értelm nomád (íletct viseltek, s

ez állapotbiíl kimozdíttatásuk csak országos erélynck

sikeríílhetett; — még 1393-dik évben, midn Zsig-

mond király az a])áti, kiséri és négyszállási Jászok

haíárvillongását kiegyenlítteti '); 1423-ban midn a

') KovacliicJi : Sylloíjc Docr. Cniiiit. 1518. Dccr. Uik-li. art. 32. ~ Dcor.
ll'J. art. ;$•_». — Dccr. l'Jl. :irt. Cl. — Decr. I2.i. art. öl. — Docr.
líáküs. l-Jú. art. 8.

') Az idi'zctt lörvi'iiyok által clintcztotiii rondcit liatárviiloiiírásokat mC'g
clcírciuIóUt'pcn nem ismiTJük. — Sz. kir. Szcj^cd város titkos Icvóltá-

rából íryüjti'nK'iiyt'iiiltcii luvö dklcvclckliöl kópés vajryok azon fölvilá-

gositást adni: lio'íry Mátyás király UlVi. 1 IGJ. 14C)Í>. rs 147:j-dik •vek-
ben Szc^'cd város részérc azon ritka szaltadahnat adja, illot«iic<,' idn-
kint iMc^'crrisiti : miké]) a diinatiszaközi minden kiin földeken, mint
azt aré^'i királyok idétt is élvezte, szaliad letícltetést {.gyakorolhasson;

8Öt a Kecskemét fölött ezzel határos ]$en e-szállási, és tisziintúl a
na}:yknnsá;,'l»an levri Asszony-szállási i)nszfákat a Knnokkal ogycn-
j<>;íiila;í használhassa, s eiinélto^íva azon pusztákon a Knnok meg se

telepedhessenek, hanem azokat ok is esak le;,'eltetésscl használják.
Szeycd város pol^rárainak naíryszcrii haromtenyésztésc s a Kunok fél-

tékenysé;:c idézte (Vil liizonyosan ama súrlódásokat.
') Hor>;Uh l'éter: ('(Mumentatio. ít'j lap.
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Kunokat a kecskeméti és nagy-körösiek hatalmasko-

dása ellen védi '); 1436-ban midn az orgoványi

örökös kapitányokat '^)
, és Csert Bálintot a törteli

,

bócsai és köncsögi örökös kapitányságban meger-

síti ^) ; 1472-ben midn Mátyás király Tenkes Pál

fiainak Sasüllés- szállás benépesítését megengedi '*);

1473-ban midn ugyanaz Both László és Domokos,

halas-széki kapitányoknak Csólyos, Fejértó, Majos-

szállása (Majsa) és Kömpöc-szállása benépesítésére

engedélyt ad ^) ; hogy több eddig fölfedezett hiteles

okleveleket ne említsek,— még mindenütt „descen-

susok", „szállások", azaz: ideiglenes tartózko-

dási helyek , és nem állandó helységekben említtet-

nek a jászknok, mi azt igazolja: hogy 1279. óta,

és így kétszáz év alatt, a polgárisodás terén kiin

rokonaink még nem sokra haladtak, s századok kel-

lettek ahoz, hogy IV. László király által esküvel

fogadott megtérittetésük és polgárosításuk, az ö saját

Ígéretük s ajánlatukhoz képest foganatba menjen.

Az 1279-dik évi személyes viszonyokat nem ha-

sonlíthatjuk ugyan a 400 év múlva, a török kivere-

tésekor fölmerült polgári viszonyokhoz , mert a más-

fél százados török uralom a dunatiszaközi Kunokat

kimondhatlanl megzilálta ^) ; de a területi és birtok-

állapotot igenis azonosíthatjuk, s a 17-dik század

végén Kecskemét város körül-belöl épen úgy állott

') Oklevéltár e kötet végén , 5. sz.

*) Szeged sz. kir. város levéltárában.

^) Ugyanott. Lásd Jerneynél : Keleti utazása I. kot. 305. lap.

Oklevéltár e kötetben , 9. sz.

^) Ugyanott 10. sz.

') Lásd: 1791-dik évi országgylés naplója mellékletén a Jász-Künok
folyamodásához C. alatt kapcsolva Thurzó Szaniszló nádor védlevelét

1622-dik évrl, az országgylési naplóhoz mellékelt iratok közt 37-ik

lapon. — Kivonatban közlötte Jerney , Kel. Ut. I. köt. 307. lap.

Kecskemét v. tört. I. köt. 9
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egy szélesen terjed nagy pusztaság- közepette, mint

a 13-dik század közepén a nagy tatárjárás után. A
török kiveretését közvetlenül követett 1687-dik év-

ben történt, midn Kecskemét köteleztetett, hogy

fölfelé Dabasig, Sáriig minden földet, több mértföld-

nyi területen megkaszáltasson a császári hadak téli

ellátására '). E 17-dik század végén s a 18-dik ele-

jén volt azon állapot, hogy Kecskeméttl Szabad-

káig, Szegedig és Bajáig, — Halas némi kivételé-

vel ,
— sivatag pusztaság terült mindenütt '^). 1702-ik

évben Kecskemét tizenöt kn pusztát bírt három-

ezer árva forintért haszonbérben; 1712-ben pedig

nyolc legnagyobb kn pusztát vett bérbe évenkint

egyezer forintért a Német Rendtl ^). — E területi

állapot idézte el a ,,Kecskeméti Puszta" —
„Ketsch ke méter Heide" nevezetet ekkori s ké-

sbbi könyvekben és földképekön "*). — Képzeljük

Wssza magunkat innen, az ennél négy századdal

elébb történt nagy tatárjárás idejébe, midn történeti

adatok szerint, tizenöt napi járó földön él ember

nem találtatott ^), és képzetünk, fogalmunk lesz azon

vidékrl , melyre a kn atyafiak telepíttettek , — se

') Rensingh csaiszári biztos reiidclctpi Kecskemét városhoz 1G87. Jnl. 11.

és Aug. 18. eredetiek a város levéltárában. Oklevéltár III. köt.

*) Waíjner : Hist. Jos. I. pag. 61. — Katonánál : XVIII. oril. XXXVII.
68 lap.

*) A város jegyzökönyve : 1702. la]) 10. — 1 "OS— 1713. köt. lap 393.
*) Lásd tö))bek közt: Majjpa Novissinia Reguoruni Hungáriáé, Croatiae,

Sciavoniae, neonon Magni Prineipatus Transylvaniae. juxta adcrura-

tissimas observationcs , adhihitisque certissiniis veritatis fontibns de-
scrípta. Serenissinio Ilung. et Hoh. K. Ilacr. rriiHij)!, et Arehiduei
Austriae Alexandro Leopoldo K. Ilung. Palatino DDl). i)er ejusdem
liumillinios fidclcs Societatis Artariannc. F. .Miillcr senJpsit Vicnnae
1792. — Fessler, niidön Árpádnak Szjilán elleni esatáját enditi, a
helyot hol az vívatott, szinte ,,Ketschkeniet(T Ileide" iievezetti-I Jelöli.

*) Kosty Zsigmond : A tatárjárás történelme IV. Béla királv idejében.

Pest. 1856. 109 lap.
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neve , se liatára nem volt itt ekkor az egyes pusztá-

nak, s így lett késbb a Kunok letel építtetése után:

Jakabszállás, Ftilöpszállás , Ferencszál-

lás, Lajosszállás stb., a már keresztyén neveket

fölvett családfejek vagy nemzetségi fönököktül elne-

veztetve; a mostani jász-kn három kerület mindössze

84 város, helység és pnsztából álló területének majd

fele viseli máig is a háza , egyháza , szállása , telke

,

halma , hegye , laka stb. nevezetet , ilyen nagy része

annak is, a mi tle már elszakadt, vagy a mellék-

nevet elvesztette.

Ily körülmények közt igen valószinü : hogy a

dnnatiszaközi Kunok egyelre Kecskemétrl, a kun-

sághoz ugyan nem tartozó, de a vidéken egyedüli

népes helybl kormányoztattak , s a Kecskemét kö-

rüli kn szállások járásterülete Kecskeméti
széknek, mint mellette késbb egy másik járásterü-

let mizsei, egy harmadik pedig halasi széknek

neveztetett, mely nevezet aztán, midn már magában

a kiskunsági kerületben helységek keletkeztek is, a

kecskeméti székhez els szervezetkor kijelölt terüle-

ten tovább is fönmaradt, a nélkül, hogy maga e város

a kiskunsághoz tartozott volna; a minthogy ezt maguk

a mélyebben látó Kunok is már régen vita tárgyává

tették, habár kellleg kimutatni elmulasztották ').

m.

Tekintsünk most végig a dunatiszaközi sík lapá-

lyon Váctól Szegedig és Kalocsáig, melynek mint-

') Pósfay János : Értekezés a Kunokról , és azoknak egyik hajdani Anya
Várossáról Halasról. Tud. Gyjt. 1821. X. köt. 11— 14 lap.

9*
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egy küzpontjakiní szolg'ál Kecskemét, s vizsgííljuk

a magyar elökor fónmaradt emlékeit, vájjon kívülünk

és körünkben történeti nyomokat találnnk-e, melyek

régi helyek s községekre vonatkoznak? Szk gaz-

daságom nemcsak azt tansítandja: hogy erm gyen-

gesége e téren sokra nem mehetett; de kimutatja azt

is, hogy e vidék, ide szórva e vízközi homok pusz-

tára, közbenesö váreröditvények hiányában, minden

ellenségi rombolásnak annyira kitétetve volt az lígy-

nevezett középkorban s késbb a török és tatárjárá-

sok gyászemlék idejében, hogy saját helyi írott

adatai csak igen gyéren mutatkoznak ; — föltételez-

het ugyan , mikép idvel még igen sok el kerül

,

de jelenben az enyészet vasfogait elkeríílt emlékek

közül is csak keveset ismerünk.— A helyek közül itt

szomszédság és történeti szerep tekintetében els

Alpár. 896-dik évben a ^lagyar nemzet ennek

mezején vívja dönt csatáját: a bolgár fejedelöm egy-

kori székhelyének várdombját most is a Tisza mossa;

szent István király a váci püspökségnek adományoz-

ta. I. Géza király a garami apátság részére 1075-ben

kelt alapítványlevelében említi ennek ma is töszom-

szédját, ekkor a nevezett apátságnak adományzott,

most Kecskemét város birtokában lev, kisebbik

vagy alsó Alpár pusztát. Utóbb jelöntéktelen álla-

pota történeti nyomok nélkül juttatta korunkig ').

Pest. Árpád unokája Taksony vezér, a pesti

várat, mely a ]\Iagyar nemzet honfoglalásakor már
fnállott, Billa és Baksa bolgár testvéreknek adta

át: 1040-dik évben szent Gellért legendájában már

') Béla király névtelené XIV. XXVin. XL. fejezet. — Oklevéltár e kötet
végén. 1. 82.
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elkel városnak említtetik; els szabadalmait való-

szinüleg szent István királytól nyerte, mivel utóbbi

kiváltságleveleiben hivatkozás arra tétetik. 1241-ben

midn a tatárok kiostromolván lerontják, Rogér által

nagy és gazdag német községnek mondatik ').

Csongrád. Árpád egyik vezérének Ondnak fia,

Ete által a tiszaparton épített földvár, nevet adott a

szent István által alapított megyék egyikének, melyet

az ma is visel. Csongrád város lakosai 1075-ben a

garami apátság, és 1138-ban a deraesi prépost-

ság alapítványlevelében polgároknak címeztetnek

;

1439-ben mint helység, Kecskemét várossal együtt,

Erzsébet királyn által a Káthai-családnak zálogba

adatott ^).

Szer, mai köznévvel Pusztaszer. Kegyeletes

emlékíí helye az Árpád által 896-dik évben itt tartott

els nemzetgylésnek, hol els királyaink valószín-

leg a hely iránti kegyeletbl nagyszer apátságot

alapítottak, melynek azonban ma már épületromjain

kivl csak neve és címe van fön a váci püspöki egy-

házmegyében, melyhez tartozik ^). Az 1241-dik évi

nagy tatárjáráskor kellett elpusztulnia s többé föl

sem épült; ez országos nagy veszély után ugyanis

85 év mlva 1326-ban már Szri Pál és Pósa test-

vérek magán birtokában volt '*). 1389-ben ismét

magán birtokosait tiltja Zsigmond király, hogy a

szegedi polgároktól tvámot szedni ne bátorkodj a-

') Wenzel Gusztáv : Budai regesták. Magyar történelmi tár. I. köt.

82 lap.

^) Béla király névtelené XL. fej. — Cod. Dipl. L köt, 428—434 lap. -
Ugyanott II. köt. 94. 103 lap. — Oklevéltár e kötet végen. 6. sz.

^) Abbatia B. Mariae Virg. de Zeermonostra. Scheniatisraus Ven. Cleri

A. Dioec. Vaciensis 1835. pag. 9.

*} Cod. Dipl, Tora. VIII. vol. III. pag. 136. 137.
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iiak 'i. A pápai dézniák 15-dik századi lajstroma

szerint ekkor plébániával bíró község volt; 1526-ban

dunatiszaközének a török általi elpusztíttatása után

máig is puszta. Felét bírja Kecskemét város, más

felét Palliavicini gróf; kimerít története Kecskemét

város pusztái tüzetes történeti vázlatában elöjövend.

Taksony. Helység a Duna balpartján , a harma-

dik magyar vezér nevét viseli , ki ott— szóhagyo-

mány szerint — el is temettetett ^). r270-ben V. Ist-

ván király a szomszéd Haraszti erdvel és Ráda

pusztával együtt a nylszigeti apácáknak adomá-

nyozta ^).

Soroksár. Béla király névtelené szerint *) még
896 nyarán Árpád itt táborozott Csepel szigeti laka

irányában ; utóbb történeti szerep nélkül maradt.

Kalocsa. 1000-dik év körííl itt szent István püs-

pökséget alapított, mely késbb a bácsi érsekséggel

egyesíttetett, s a Kalocsára áttett érseki egyházmegye

története kapcsában e város történetét is bírjuk ^).

Bács. Mezváros Kalocsán alul; melyben szent

László király 1093- vagy 1094-dik évben érseki

székhelyet emelt; III. Béla király 1135-ben a kalo-

csai püspökséggel egyesítvén , a ketts egyházi me-

gyét kalocsai érsekséggé tdtta ^). Virágzó város

volt, midn 152G-ban Oct. elején Szulejman szultán

elpusztította ').

') Okl('V('lt;ir p kötet vépén. 3. RzAm.
^) Szal.'iy : Mapyaroisz. tört. I. köt. 40 hip. — S/abó Károly : Ik'la kir.

nóvtclcnc. 82 lap. ti).

') Ffjrr: Cod. Dijil. Toni. W vol. I. pag. 41).

*) XLVT. fr'jrzit.

*) Katona: Uist. Aoppat. Coloc. Colocac 1800.
*) l'pyaiiott : 17'J. 17'tlap.
*) Já.sza\ : A u\ni:\í\r nemzet naj jai a mohácsi vész után. I. kot.

.32 la|..
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Bodrog. Említi a névtelen jegyz ') mint várat,

melytl Kalocsán alul hasonnev megye neveztetett;

utóbb Bácsmegyével egyesíttetett. Itt volt alapítva a

Bodrograonostori apátság, mely 1327-ben még virág-

zott,— ma már csak címét ismerjük ^).

Vác. Szent István király által alapított püspöki

székváros ; története meg van írva ^).

Zsolt. Árpád íia, a második magyar vezér nevét

visel mezváros a Duna balpartján ; szent István

király által alapított megyék egyike, mely késbb

Pestmegyével egyesíttetett , róla neveztetik.

Szolnok. Hajdan vár a Zagyvának Tiszába öm-

lésinél, mely szent István által alapított egyik me-

gyének nevet adott ; most mezváros.

Mogyoród, Cinkota, Várkony. 1060—1200.

között az Árpádházi királyok és hercegek belhábor-

gásának színhelyeiként említtetnek történetköny-

veinkben *).

Csany. 1075-dik évben, midn I. Géza király a

garami apátságnak adományozza, tiszai halászok

telepe volt, a szent kereszt tiszteletére emelt tem-

plommal ^); 1326-ban is fönállott ^); de a török ura-

lom alatt puszta volt; 1561-ben Sári György és Albert

bírta, múlt században a Károlyi grófok birtokába

jutott s 1771. óta kertészközség ^).

Tápé. 1138-ban 11. Béla királynak a demesi pré-

') XLI. XLIV. fejezet.

Katona : Hist. Aeppat. Coloc. P. I. pag. 78.

^) Desericii : Hist. Episcopatus , Dioccesis et Civitatis Vaciensis. Pest.

1763.
•*) Simon de Kéza. cdit. Bud. 1833. pag. G3. — Chron. Thuiócz. cap.

XLIV. LII. LX.
'") Okk'véltár c kötet végén. 1. sz.

'') Cod. Dipl. Tom. VIII. vol. III. pag. 130.

) Palugyai : ftlagyaiorsz. legújabb leírása. IV. köt. JllG lap.
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postság alapítványlevelében említtetik '); 1247-ben

rV. Béla király Szeged városnak adományozza '^).

Szeged, szab. királyi városnak nagyszer múltja

van. Mellesleg korábban is említtetik, de polgári állá-

sáról tudtomra csak az 1247-dik évi oklevélbl érte-

sülünk , midn a nagy tatárpusztítás után öt év múlva

az ottani lakosokat IV. Béla király Tápé birtokkal

,

és Sártó nevezet halastóval adományozza. IV. Béla

és Róbert Károly királyok már kitn szabadalmak-

kal , utóbb Zsigmond és Mátyás különös kiváltságok-

kal halmozzák ^). Története megírására 100 arany

jutalomdíj van hirdetve.

Tömörkény. 1326-ban mint helység Szri Pál

és Pózsa testvérek birtokában említtetik a csanyi

határigazítás okmánya szövegében ^) ; ma puszta

Csongrádmegyében.

Félegyháza. 1389-ben Zsigmond király parancs-

levelében említtetik ^) , a nélkül azonban , hogy köz-

jogi állapota megjelöltetnék;— századok múlva mint

puszta ismertetett Kecskemét város szomszédságá-

ban ; 1 743-dik évi benépesíttetése óta Kiskun keiü-

let székhelyévé lett.

Jászberény és Jákóhalma közötti liatárkéi'dés

elintézését tárgyazó 1357-dik évi országbirói ité-

letlevélben e helyek tudtomi*a legelször említtet-

nek '•).

Jászapáti és Kisér szintén egy liatárjárási bizo-

•) Cod. Dii)l. Tom. II. pag. 94. 103.

Cod. 1)11)1. Tom. IV. vol. 1. pag. 454.

') Szí'ged Kzab. kir. város levéltúrúból saját í.'yfijt«'ni(^nyt'nibi'ii Icvö ok

levelek.

*) Cod. Dipl. Tom. VIII. vol. III. pag. 13G.

^> Ukleví'itár e kötet végén. .']. sz.

'> Horváth I'étor : C'ommeiitafio. IG4 lap.
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nyítványbaii elöszer 1391-ben a budai káptalan által

említtetnek ').

Halas 1451-ben fordul elö, mint kiskunsági szék-

hely, hol a kunsági kapitányok és táblabírák törvény-

széket tartanak *), melyen több ügyek között Kalász

Péternek Szankszállás, Harka, Bantaszállás
és Bugac iránt Nagy Istvánnali határvillongása el-

intéztetik.

Törtelszállás , Bócsaszállás és Köncsögszállás

1436-ban említtetnek oklevelileg tudtomra legelöszer,

midn Zsigmond király Cserlö Bálintot ezen helyek

örökös kapitányságában megersíti ^); ámbár Bol-

csa-korhán valamivel elbb, Zsigmond király

1423-dik évi védlevelében is elfordul ").

Bene-szállás , Kecskemét tszomszédságában

puszta, 1462-ben Mátyás király oklevelében tíínik

föl, midn Szeged városnak a dunatiszaközi kn-
pusztákon szabad legeltetés élvezete engedtetik '").

Majsa, Csólyos, Kömpöc neve 1473-dik évben

fordul el, midn Mátyás király Majos-szállási Both

László és Domokos testvéreknek megengedi , hogy

éhség és mirigy által elnéptelenült Csólyos-szállás

,

Fejértó, Majos-szállás és Kömpöc-szállást lakosok-

kal megnépesíthessék ^). Majsa 1743. eltt puszta

volt, ekkor megtelepíttetvén, most népes mezváros.

Mizse mint knszék nevezete 1469-dik évben

említtetik , midn e székhez tartozó Kunokat Mátyás

') Ugjanott 209 lap. i) jcgyz.

-) Ugyanott 159. 235 lap.

^) Szab. kir. Szeged város levéltárából. Jcruey is közli : Keleti utazás.

I. köt. 305 lap,

*) Oklevéltár e kötet végén. . sz.

^) Ugyanott 8. sz.

') Ugyanott 10. sz.
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király az adúzús alól fölmenti '). Most puszta Kecs-

kemét szomszédságában; temploma romjai mutatják,

hogy valaha népes község volt.

Páka, Kecskemét tövében, 1472-ben fordul elö,

midn Mátyás király Pálkasz állásán lakos Ten-

kes Pál fiainak Sasüll és szállás megnépesítlieté-

sét megengedi ^).

Orgovány 143 6-ban említtetik, midn Zsigmond

király az Orgovány -szállási örökös kapitányo-

kat tisztükben megersíti ^).

Czegléd mezvárost, még mint helységet 1368-ik

évben találom föl elszer, midn királyni birtoknak

mondatik, melyet elbb ugyan nagy Lajos király

Pál püspöknek adományozott, de attól e király édes

anyja Erzsébet özvegy királyn 1200 forintokért át-

váltván, az óbudai apácakolostornak adományozta,

melyet a király ekkor megersít ^).

Nagy-Körös szomszéd mezvárost mint helysé-

get legelszer említi Zsigmond király 1423-dik év-

ben a Kunok részére kiadott védlevelében , melylyel

azokat Kecskemét város lakosai s Krös
helység földesurai, ezek tisztei s vámszedik

hatalmaskodása ellen védi; ekkor földesurai voltak

az II 1 ó

s

V a i és Györkéi családok ^) ; azután 1435-

ben szinte mint helység Ozdögci Beseny Mik-

lós zá]ogbirtokál)an említtetik *").

Kecskemét elvégre vájjon mai nevén mikor, mi-

kép és mily i)olgári állai)ottal endíttetik? — késn,

') Hon'álh IVtcr : Conuiicntatio. 132 lai).

') Oklevritár e kötet vi-ííóii. í). 8z.

•*> Szeried s/.alt. kir. város Icvcltáráhól {O'iijteiiiOimiiibon.

') ('(mI. I)i|il. 'loin. IX. vol. IV. pag. 130.

I <)kl('V('ltár V kötrf vi'^íén. 5. sz.

'I ('(t(l. ))i|il. 'ruiii. X. viil. VJI. jia;:. O;í.
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nagyon késn, de szomszédainál még' is korábban:

csak 1353-dik évben, mellesleg, véletlenül, csupán

mint szomszéda van megemlítve Ag-asegyháza
pnsztabirtoknak , melyet ekkor nagy Lajos király

Karla János kn hívének adományoz , — és itt hatá-

rozatlanul csak mint szomszédhely, egyszeren bir-

tok vagy helységnek mondatik; — ez egyszerit

odavetöleges megemlítés azonban polgári állapotára

nézve csupán annyi jelentséggel bírhat, hogy ekkor

már mindenesetre népes hely volt ; de korára s köz-

jogi helyzetére legkevesb bizonyítékot sem nyújt ');

mert ennél korábbi pecsété már elkel városnak

igazolja.

Nem untatom a türelmes olvasót több távolabbi

vagy jelöntéktelenebb helyek elsorolásával; ezek,

egy kis rész kivételével, átalában azt igazolják : hogy

vidékünkre vonatkozó régi oklevelek és helyi adatok

nagy részben elvesztek, vagy mindeddig lappanga-

nak, és jobbára csak a 14- és 15-dik századból mu-

tathatunk fól néhányat, ekkor pedig már dunatisza-

köze,-— a nagy számban máig is az id viharaival

dacoló pusztatemplomi düledékromok tanúsítása sze-

rint ,
— kiválólag itt Kecskemét közelében , ha népe-

sebb nem volt is átalában, de sokkal több helység-

gel bírt, mint ma, melyek a másfél százados török

uralom idétt jutottak pusztaságra ;— továbbá kiderül

ezekbl az is : hogy az elsorolt legtöbb helység ak-

kor, midn róla oklevelet kapunk, már régen fn-

állott, de elkoráról adataink hiányzanak.

És miután Kecskemétnek mai nevét nagy

') Oklcvéltár e kötet végen. 2. sz. — Cod. Dipl. Tora. IX. vol. II. pag.

532. CXIII.
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késüii valaluíra oklevelileg föltaláltuk , — szóljunk

errl is. Nem hinné a tisztelt olvasó, ha itt ezennel

hitelesen kimutatni képes nem volnék, mily sokan

törték már fejüket Kecskemét város valóban talányos

szerkezet nevének fólfej lésében, s hogy elvégre a

nevetséges magyarázatok megszntessenek, annak

is helyét látom , hogy errl néhány szót ejtsünk.

1-s volt tudtomra Fóris Ottrokocsi Ferenc
mintegy 200 év eltt, a ki határozottan oda nyilat-

kozott, hogy a Kecske magyar, és mata várost

vagy helységet jelent keleti (kaldeus) szavakból

légyen városunk neve alkottatva ') ; azonban minden

józan gondolkozású történetmívelö látni fogja: hogy

városunk mai nevének alakulásakor a kaldeus sza-

vakhoz semmi közünk sem volt;— egyébiránt a dolog

érdemére nézve Ottrokocsi elismeri , hogy e város

nevezete az e vidéken dívott kecsketenyésztés
eszméjébl eredett légyen.

2-or Szentliáromságról nevezett Mihály atya,

a már többszr említett Horváth Mihály, 1745-

ben Mátyás király leveleinek általa kinyomatott, és

a kecskemét-városi tanácsnak ajánlott gyííjteraénye

élbeszédében azt mondja: hogy régi vélemény sze-

rint e város magyar nyelven Kecskemétnek azért

neveztetik, mert a Tisza mellett volt Kecske nevtí

helység, melynek düledékei ma is látszanak (?), itt

városunk helyén pedig állott ^lét nev helység;

amaz elpusztulván, lakosai IMétrc költöztek, ennek

népességét gyarapították, elpusztult helységök hatá-

rát emezével összeszakasztották, s az általuk mcg-

') ottrokocsi: rig. Hun-. P;nt. II. oap. XTíI. p.ip. 119.
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szállott új helységet Kecskemétnek nevezték ').

—

Hogy itt a máig is virágzó Új- és Ó-Kécske tisza-

mclléki közeli helységek eszméje van Kecskeméttel

összezavarva,— bvebben fejtegetni sem kell.

3-or Valószínleg a föntebbiböl származott, vagy

ellenkezleg a föntebbi eladás vétetett amaz egy-

szer helybeni véleménybl : hogy itt városunk terü-

letén egymáshoz igen közel állott Kecske és Mét
különböz két helység, melyek idvel összeépülvén,

nevük is egygyé olvadt, s abból származott Kecs-
kemét mai neve. — De itt jogosan kérdezhetjük

Katona József szavaival ^) : hát vájjon a többi Kecs-
kemét nev puszták, melyek beépítve sem vol-

tak soha, honnan vették elneveztetésöket? mert azok-

rl ugyanezt állítani mégis képtelenség volna.

4-er Midn Vályi András 1800-dik évben

Magyarország Geographiáját kiadni készült, Kecs-

kemét város tanácsát nemcsak segélyezés végett szó-

lította fel, de azért is, hogy a városrl egy helyi

adatokra fektetett alkalmas cikket szolgáltasson a

munkába. Két öreg tanácsnok vette föl a keztyüt,

kik huzamos ideig levén a város jegyzi, munkájuk-

hoz legtöbb remény köttetett. Egyik, akkor épen

városi fbiró, eladásában a város nevének szárma-

zására is kiterjeszkedik; az ö munkája hagyatott

helyben, de Vályi nem adta ki,-— e helyett azt szer-

zje mint városbíró a Birói Naplóba jegyzetté be

saját kezével ^). Ladányi Gergely e cikkében azt

') Epistolae Mathiae C. rogis. Cassoviac 1745. Lásd elöl az ajáuló

levelet.

Kecskemét tört. 5 lap.

^) Birói Jegyzkönyv a városi levéltárban 1807,. J"n. 25. 1190. pont.

lap 526,
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állítja : hogy Attila dunatiszaközcinek mcglióílítása

után vidékünket Kéve és Kéme két vezérének

adta, s ezekrl lett Ke-s-Keme, ntóbb K e- s- ke-

ni é t , a vidék fvárosának neve.— SzokolaiHártó
János is említi e névszármaztatást '), de a nélkül,

hogy els kovácsára utalna. — Hogy pedig ez való-

ságos feneketlen állítás légyen , mondani sem szük-

séges.

5-ör Katona József hihetnek tartja: hogy

mivel itt hajdan a királyi udvar kecskéi legeltettek,

azért Kecske-határnak, régi kimondás szerint

Méta= Mega= iMegye , Kecskemegy é nek vagy

Kecskemétának nevezték ^).^— Igaz ugyan, hogy

régi okleveleink- s törvénykönyvünkben a Megye
szó gyakran Mega kiejtéssel iratik, különösen a

hol mint melléknévj el; például: a Megye szóbúi

latin melléknevet nem tudván csinálni a magyarul

hozott régi törvények lefordítója, csinált a Mega
szóbúi Megalis melléknevet; de azért magyarul a

,,megyét''' soha megának vagy métának nem

mondották, mert dics szent István király várme-

gyéket, nem vármétákat vagy vármegákat
alapított; Kecskemét neve pedig tiszta magyar szó

levén , az a m é t a idegen , vagy m e g a rontott sza-

vak eszméjét kizárja.

G-or K e 1 em f i B á 1 i n t álnevíí — de igaz nevét

gyaníttató— tudós hazánkfia lS4()-dik évi Májusban

alkalmilag hirlap útján felszólalván , mondja többek

közt , komoly történeti adatokra hivatkozó cikkében

:

hogy közvélemény szerint e város Kecskétl ncvez-

') Kecskcmí'ít története 34 lap. f) g) jegj'zet.

^) KooHkciiK't tört«'iiPtt.' .'). 0. lap.



teteit volna , annyira hitték azt Kecskeméten
,

hogy a Kecskét a város cimerébe is fölvenni nem

kétkedtek ; ö nem kivan a város cimerében f^áncsos-

kodni , sem a szóbagyomány szentségét sérteni

;

azonban szintén megvallja: hogy e traditionak he-

lyes alapját nem találja. Szerinte Kecskemét kies
vidékétl vette nevezetét, nem a kecskétl, s

hiedelménél fogva e város valahai neve Ecs ke-

mén d, Kécskeménd, Kieskeménd volt,' a

dél, nyngot és éjszak felüli homokos róna mellett,

délkeletre terül kies kemény fldtül , melynek szé-

lére a város alapíttatott ').— Ezt én nem hiszem.

7-er Szokolai Hártó János bármiként sze-

retné kiokoskodni , hogy városunk mostani neve tör-

zsökös magyar név; mindazáltal örömest hódol az

igazságnak , és megvallja : hogy a mostani nevet

tótoktl kölcsönöztük , kik e helyet az itt tenyésztett

kecskéktl „Koczicska-metlowe" azaz: Kecs-
kebokor vagy Kecskésligetnek nevezték^).

—

Furcsa! hát a magyar nyelv oly szegény volt, hogy

Kecskemétnek állítólagos tót nevét még csak saját

nyelvére sem bírta egészen lefordítani? Azon nyelv,

melyben már 600 év eltt Kecskemegye ^) és

Kecskesziget ^) helynevek elfordulnak, nem le-

hetett arra szonílva, hogy a Kecske-legel vagy

Kecskés-liget nevet szláv nyelvbl csak hang-

zása, és nem tiszta értelme szerint sajátítsa el.

8-or Mióta e tárgyrl gondolkozni kezdettem

,

') Kclomfy Bálint : Még egy szózat Kecskemét fölött. Jelenkor liirlap

„Társalkodó" cimü melléklapja 44. sz. Maj. 20. 1840. 173—175 lap.

•) Kecskemét története. 37 lap. g) jegyzet.
•') Lásd föntebb 111 lapon az 1) sz. a. jegyzetet.

') Cod. Di])l. Tom. VII. vol. II. pag. 99.
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mindig meggyzdve voltam arról : liogy Kecskemét

az üshajdankorban itt dívott kecsketenyésztésríd

neveztetett el, s hogy mai neve a kecske és mét

valóságos eredeti két magyar szóbi származott

légyen; de megvallom: a mét szó értelmezésének

kulcsára igen-igen sokáig nem akadtam. A métely

és méthálló neveket föltaláltam, de a város nevé-

nek végs szótagával viszonyítani nem bírtam.— Jött

végre az Uj Magyar Múzeumban Czuczor Ger-

gely nyelvtudósunknak egy jeles értekezése, mely-

ben esetleg Kecskemét város nevének végszótaga

nyelvtani tekintetbl értelmezve van ; — melynek

ala})ján : a me törzsökbl ered mégy és mén;
innen eredt a m c - e r , összevonva mér, mely annyi

mint m e g y - m e g y. M e származékai : megye és

me-et, összevonva mét, mely annyi mint járat,

tehát Kecskemét =z Kecskejárat; — métely

annyi mint ragadós, járványos nyavalya, külö-

nösen a juhok között; méthálló az, melyet hosszú

zsinegrl a vízbe szoktak dobni, s máskép pendely-

h állónak is nevezik '). Már most tüzetcsen Kecske-

mét nevének alakulására vonatkozólag chez én még

hozzá teszem azt : hogy az oly földterületet vagy

pusztát, mely legelül szolgál, átalában pedig min-

den legelt az alföldi magyar ember „járás" neve-

zettel fejez ki, iniuMi van: baromjárás, csorda-

járás, marhajárás, ménesjárás, gbölyjárás,

birkajárás stb.; — hogy a járás m menés, já-

ratomé net szó a legel elnevezésében valaha nyel-

') Uj Mapynr Múzeum 185"/,. I, köt. VII. fiizct. 359 lap. Kerecsen és

Kereesot. Czuczor Gergel}-töl. — Kecskomét nevezete a 360 lapon
* al.'itfi jfjíyzetben.
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vünkön az elavult „mét" szavat váltotta fel, vagy

talán táj szókint mindkett dívott , — Kecskejá-
ratmKecskemét helynéven kivül még egy ha-

sonló alkatú régi, közel hétszáz éves magyar hely-

névvel találom oklevelesen igazolva : Zalamegyének

11. Endre király által kiküldött birái ugyanis Ákos

bán ellen a veszprémi püspök részére visszaítélik

1232-dik évben „Vízmét" nev földbirtokot, mely

Muraközben a Dráva és Mura folyók között a varasdi

rév átellenében helyeztetett '). Addig is tehát, míg

több feltalálható eredeti helynevek hasonló értelmé-

vel még bvebben is igazolhatnék, ezen egyetlen

régi példából világos : hogy Vízmét=:Vízjárat,
Kecskemét=:Kecskejárat értelmet ad , vagy

közönségesb értelmezés szerint Vízmét vízjárá-

sos föld, Kecskemét neve a Kecskejárás vagy

Kecskelegel értelmét adja vissza; mihez képest

minden hozzávetleges magyarázat, vagy feneketlen

névszármaztatás kirekesztésével, városunk neve az

itteni kecsketenyésztéstöl származott, s a

kecske és mét tös gyökeres magyar szavakból,

még pedig a magyar élkor régi hajdanában alakít-

tatott ').

') Cod. Dipl. Tom. m. vol. II. pa?. 315.

^) Katona József Kecskemét történetében (6 lap) városunkon kivül méj?

három „Kecskemét" nev pusztát említ, úgymint Pest , Baranya-

megyékben, és Bánátban egyet-egyet; én csak egyetlenegyet talál-

tam, t. i. Kis Kecskemét nev pusztát és csárdát Pest-Solt me-

gyében, Kalocsa városhoz délkeletre. Halomszállás és Máriaháza

puszták között, Örkényi Ferenczy Józsefnek a pestmegyei térképhez

1833-ik évben kiadott repertóriumában. Átfutottam Nagy Lajos ma-
gyarországi helynévtárát is (Notitiae Politico-Geographico-Statisticae

incl. regni Hung. auctore Lud. Nagy. Tom. I. Budae 1828.), és a leg-

újabb politicai országos felosztás lexiconát is (Geographisches Lexikon

des Köuigreichs Ungarn , und serbischen Woiwodschaft mit dem
temescher Banate. von Victor Hornyánsky. Pest 1858.), de többet

nem leltem ; szóalkat és értelemre hasonló nevek Magyarhonban kö-

vetkezk léteznek :

Kecskemét v. tört. I. köt. 10
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IV.

Folyó 19-dik század elején, 1810-dik év körtíl,

Kiskunság régi anyavárosa Halas legrégibb részé-

ben , B i k i t Kovács István ottani polgár lakháza

udvarán, gödör ásatás alkalmával, egy jelöntékte-

lennek látszó ércdarab találtatott a föld mélyében,

mely akkor az ottani sebészhez került, ettl pedig

ugyanaz idtájban nemes Péter László városi

tanácsos és kiskun kerületi törvényszéki táblabiró

megvette. Húsz év múlva híre jvén Kecskemétre,

hogy a város igen régi pecsétnyomója Halason fölta-

láltatott , a városi tanács halasi rokonait annak áten-

gedése végett szomszédi barátsággal megkereste, s

kevésbe múlt, hogy Kecskemét városnak e történeti

kincse továbbra is a lappangás homályában nem

maradt; a halasi tanács ugyanis testületileg arról

nem tudott semmit; de a megkeresvény hallattára

Péter László fölszólalt, s a nagy becs ereklyét

Kecskemét város részére fölajánlotta, és 1832-dik

évben valósággal át is adta.— Kecskemét város taná-

csa sietett a régi pecsét konlt s köriratát meghatá-

roztatni, és azt e végett a nagy tudományú Horvát

1

.

K c H k f m*' t város, jolciilt'c rcst-Soltmogye széklielye.

2. K i s K <• c 8 k (' m p t
,
i)uszt.i Post Soltmegyében.

1. Kecskés, puszta S/,aholosm<(íy«^l»<'n nat^ykállúi járásban.

4. K«'('8kéd, mafjyar falu Vcszprónimcgyében.
ö. Kecskéd, ncnict falu Ksztergammopycbcn.
G. K e c s k é cl c 3 ,

juiszta Vasnu'f,'} él)fn.

7, Kocskócz, ruthi'ii falu Sárosmr^'ychpn.

8. Ó Kecske, ) , , . , „ . o i. i

•.). rjKécskó, t

li»'lys»'!í(k Pest Soltnutryrbeii.

10. K e (' 8 k e - V a r b ó k , tót falu Houtine|,'yéb('ii. — Ipénytelen vé-

leményem szerint e helyek mind a kecsketfíiiyésztéstöl nyerték neve-

zetüket, s a bamtászat e nemének valahai iiapv divatát i(fazolJák.
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Istvánhoz felküldötte , a ki az átviv küldöttség;

jelentése szerint ,,a pecsétet azonnal vizsgálván, a

rajta lev körttlirást nag-y könnységgel olvasta, s

oly bizonyossággal mint kétszerkett négy, bátor

volt állítani , hogy a pecsét s rajta lev metszések a

13-dik századbeliek. Örvendett ezen régiségen , s

kinyilatkoztatá , hogy a pecsétet a Mnzenm számára

lerajzoltatja, s a Tudományos Gyjteményben is

hasznát veendi" ; — és valóban a pecsétnyomó h
rajzát s annak ismertetését, valamint Halas város

tanácsának a feltaláltatás körülményeirl szóló leve-

lét közlÖtte is , közleményét e szavakkal rekesztvén

be : „Láthatni e figyelemre igen is méltó Óságon

Szent Miklós Püspököt, a Város egykori Védszentét,

püspöksüveggel és püspöki páltzával fölékesíttetve

,

melly utóbbiknak alsó részérl Ketskefej lógg le.

A körül irat pedig ez : „f. S.(igillum) CIVITATIS.

DE. KECHKEMETH." Beti e körüliratnak az id
korához képest tsínosak, s egyeznek azon betkkel,

mellyek Róbert Károly, Nagy Lajos, és L Mária

Királyné uralkodása alatt a magyar országi petsét-

nyomókon elfordulnak. Kellemes meglepés meg-

gyzdni a körüliratból, hogy a lelkes Magyarság

lakhelye KETSKEMÉT már illy régi idkben SZA-

BAD KIRÁLYI VÁROS VOLT, következésképen

a STÁTUSSAL bírók közé tartozott." ')

E sárga rézbe vésett régi pecsétnyomó j knyo-

raatú hasonmását e kötet végén lev tábla 1. szám

alatti ábráján bemutatom.

Nem kivánom a tisztelt olvasót azon különböz

') Tudom. Gyjt. 1834. X. kÖt. 125. lap. Az eredeti jelentés s halasi

levél , a pecsétuyomÓYal együtt a városi ]e\éltárban riztetik.
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vélemények elsorolásával untatni , melyek e régi pe-

csét irányában, Horvát István nyilatkozatán kivíil

és a mellett Kecskeméten keletkeztek ,
— alább meg-

kisérlendem az idt meghatározni, melyben ez ösi

ereklye Halasra került, — én Horvát Istvánt e téren

dönt tekintélynek elismerem, s az általa kijelölt

kor világosabb kimutatásához még azzal járulok:

hogy r\^. Béla király uralkodása a XITT. század köze-

pére (1235—1270)*, V. István (1270—1272) és IV.

László (1272— 1 290) királyok kora pedig ugyané szá-

zad végére esik; ide vágnak a Kecske megyéröli
adatok is (1271—1275), melynek székhelyekint lát-

tuk Kecskemétet; a Kunoknak IV. László király

általi szervezete (1279), és Horvát István által kijelölt

Róbert Károly király uralkodása (1308—1342) között

csak huszonnyolc évi különbség van , e nagy nev tu-

dósunk által kijelölt korszak pedig természet szerint

ügy értelmezend : hogy ezen pecsét készíttetése

annál késbbre nem tétethetik , s ez viszont ki nem

rekesztheti azon elvéleményt, hogy azon közjogi

állás, minek jelvénye a pecsét, korábbi ne lehessen;

— és így ez ösi pecsét által az anyafid rkebele

részben kipótolta elveszett régi okleveleinket, meg-

cáfolhatatlanul igazolván: hogy Kecskemét a 13-

dikszázadvégén,illetölega 14-dik el ej én

már elkel városi község volt légyen.

Ugyané pecsét tanúsítja azt is, — mi már fölebb

volt említve , — mikép nagy Lajos királynak Karhi

János részére Ágasegyháza szomszéd puszta ado-

mányzása iránt 1353-ban kelt oklevele, mennyiben

ott Kecskemét mellesleg és egyszeren mint szom-

szédhely említtetik, és csak birtok vagy helység
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címmel illettetik, annak ekkori polgári helyzetére

nézve legkisebb bizonyíték erejével sem bírhat; ellen-

ben Ciliéi Borbála királynnek 1415-ben kelt ren-

delete már Kecskemétet ugyanazon közjogi állásban

tünteti fól, melyben a 13-ik századi pecsét körirata.

— Elvégre Kelem fy (Kiss) Bálintnak föntebb

142-ik lapon 6-ik pont alatt felhozott azon kételye:

mintha Kecskemét nevezete nem a Kecske szö-

tl származnék s mintha e város címereííl a Kecske
tévedésbl használtatnék ,

— ugyancsak ez srégi

pecsét által elenyésztetve van ; mert annak képleté-

bl világos: hogy hatszáz év eltt már mai nevét

s címere egyik jelvényéül a Kecskét használta; st

ha e pecsétet történeti jelentség képes jelvénynek

értelmezni lehetne , — melyen szent Miklós , nagy

Konstantin császár korában Kr. sz. ut. 300-dik év

körül, a negyedik század elején, elbb pattaroi,

utóbb nicéai püspök s térítési buzgóságáról nagy

hírben állott szent férfiú képe díszeleg , kinek tiszte-

letére máig is fón áll a kecskeméti legrégibb s jelen-

ben a tiszt. Ferences Atyák birtokában lev templom,

melynek nemcsak foltárán szent Miklós püspök

képe , hanem annak tornyán ugyané szentnek másfél

öles magasságú érclemez ábrája szélvitorlakint függ,

— a pecsétre metszett püspök jobb kezében lev

fpásztori bot alsó vége Kecskefejbe levén illeszt-

ve, e képlet annak hagyományos jelvényéül vétet-

hetnék : mintha szent Miklós Kecskemétet a keresz-

tyén hit malasztja által a pogányság porából az

üdvösségre fölemelné, azaz : mintha e püspök a város

legrégibb , a Metanaszta Jászok uralma alatti saját

korabeli lakosainak keresztyén hitre térítje lett
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volna '); azonban e történeti alapot nélkülöz véle-

mény a valószínség színvonalát sem közelíti meg;

ellenben Verböczi „Hármas Törvényének" c

tárgyra vonatkozó szavait íigyelöm nélkül nem hagy-

hatjuk, mely azt igazolja: hogy eme régi korban a

Városok és Mezvárosok is birtak hiteles pecséttel,

mely az ö cselekvényeikben, s elttük és köztük

forgó ügyekben teljes erej volt; de azokat nem

önkény szerint készíttethették , hanem a királyokttíl

nyerték ^).

Vegyük azt is fontolóra : hogy szent Istvántól a

Hármas Törvény koráig, és így a királyok öt

els századában a magyarországi községek mindig

három kiváló nemével találkozunk törvények és ok-

levelekben , úgymint : Városok, Mezvárosok és

Szabad Községek^), vagy csak
,^
kettvel, ha

utóbbiak egy értelembe vétetnek, mint: Városok
és Mezvárosok, vagyis Szabad Községek ^).

— E régi korban még az utóbb fölvett „Szabad

királyi Város" cím nem használtatott, s a „Ci vi-

tás" ez idkorban nem mindig „Szabad királyi

Város", hanem többnyire csak „elkel Város"

értelmet jelentett ^); következleg azért, mivel e régi

pecséten Kecskemét Civitas = Váro8 címmel él,

8 utóbb saját birtokos úrnje Borbála királyn által

') Csányi János : Elmélkedés Kecskemét város régi pecsétérl. Kézirat

a városi levéltárban 1840: IX. 52.

») Verböczi : Tripart. part. II. Tit. 13. §. 3.

*) CivitatoH, Oppiila, ot Liborac VilIae.

*) Civitates et üpjtida .seii Libcrac Villae.

') Igen helyesen értelmezi ezt fáradhatatlan és jeles történetbnvámnk

W e n z e I G n s z t á v (Mapv. tört. tár I. köt. S'2. lap.) a .sz. Gellért legen-

dájában 1Ü4G. évben civitásuak nevezett Testet elkel városnak

mondván , — akkor, midöu a ,,sz. kir. város" eimnck még híre

Bcni volt.
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is e címmel illettetik , — e'n nem merem azt vitatni

.

mintha e város akkor már teljes értelemben Szabad
királyi Város lett volna, mivel a városok e címe

sokkal késbbi , söt míg a régi szabad kir. városok

kiváltságleveleik átalában megismertetve nem leend-

nek , nem is tudjuk meghatározni , melyik volt sze-

rencsés közülök e címet legelöszer megnyerni ') ; de

igen is merem azt vitatni: hogy ekkor már K e c s-

kemét elkel város volt;— mert: épen Borbála

királyn sokszor említett rendeletének kelte eltt tíz

évvel, 1405-ik évben Zsigmond király második
törvénye a Városokat, Mezvárosokat és Szabad

Községeket szabályozta, s ámbár ez id után Kecs-

kemétrl számos királyi okleveleket bírunk , ez többé

azokban sehol — Borbála királynének kivételével

— CivitaszzVáros nevezettel nem, hanem min-

denütt csak Oppidum = Mezváros címmel for-

dul el.

Zsigmond király 1405-ik évben országgylést

tart , még pedig az elbbi gyakorlattól egészen elté-

rleg , a Fpapok , Zászlósok , Országnagyok és Ne-

mesekön kivül az ország minden Megyéibl és Kerü-

leteibl, közvetlenül a királyi hatósághoz tartozó,

vagyis tényleg a korona birtokában lev ^) Városok,

Mezvárosok és Szabad Községek követeit s küldöt-

teit is összehíván, és ezek kérelmét, kivánatát, érte-

sítését s panaszát meghallgatván , érett tárgyalás

') Kelemen : Instit. Juris. Priv. Hung. Libr. I. pag. 276. * alatt.

^) Más törvények és oklevelek együtt emiitik a királyi és királyni
városokat és Mezvárosokat s szabad községeket ; de itt sem a király-

nöiek , sem a magán földes urak birtokában lévk említve nincsenek

;

— a magánosokéi átalában nem tartoztak ide , a klrálynöiek pedig

ekkor a király birtokában voltak, mert Zsigmond 1395— 1406. évek
között özvegy volt. Katona : Hist. Crit. XI. 384. és 690. lap.
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után, oz egész ország java , békéje s közhaszna végett,

némely Városoknak kfallal körülvétetését , némely

Szabad Községeknek vagyis Mezvárosoknak városi

tisztes rangra emeltetését, visszaél(ísek eltöröltetését

,

némely szokások átalakítását, vagy épen njbóli alko-

tását vette célba; minthogy az erdített helyek hiánya

miatt, már gyakran az ország iszonyú pusztulást, és

megbecstílhetlen károkat vallott ').

E törvénynek a városok és szabad községekre

vonatkozó átalános fpontjai következk : 1-ör. A
magyarhoni polgárközségeknek a rendiséget, az

országos törvényhozásbani részesülést e törvény adta

meg, ámbár annak szakadatlan gyakorlatába még

csak mintegy fél század múlva V. László király alatt

léphettek is be ^).— 2-szor. E törvény 5-ik cikke

adta meg a városok és szabad községeknek a köz-

igazgatási és bírósági önálló helyhatóságon kivíil az

úgynevezett vérbirósági vagy fbenjáró hatóságot is:

e cikkben már ugyanazon három neme fordulván el
a fenyít hatóságnak, mely a törvényszékek leg-

utóbbi szervezete eltt honunkban dívott , t. i. az

országos törvényszéknek , és megyéknek fenyít ha-

tósága (eminens jurisdictio) ; aztán a földesuraknak

királyi szabadalom melletti úri törvényszéke (juris-

dictio dominalis) ; s végre a városok és mezvárosok-

nak e törvény által megadott közfenyít hatósága;

ez utóbbi annyiban módosítás alá keríilt késbben

,

hogy ámbár az 1405: 5. t. c. e jogot minden város

és szabad községnek megadta, idvel mégis midn
a mezvárosok és szabad községek többnyire magán

') lAsd a T«n»'nytArhan Zsifnnond második törvén j-ét 1405-ik cvröl.

•) Kovachit-li : VcRtijíia Comitionni) juij;. 288.



153

földesurak birtokába jutottak , ez átalános közfenyítö

hatóság jogélvezetéböl kiestek, vagy azt csak újabb

királyi adományzás mellett tarthatták meg. — 3-or.

E törvény 7-ik cikke tiltotta meg tüzetesen : hogy

községeket egyes községi tagok tartozása, kártétele,

vagy kihágásaért, vagy valamely lakos ilyetén tettei

miatt más ugyanazon községbeli lakost letartóztatni

s elégtételre kötelezni szabad ne legyen , s az ez idö

után lépten-nyomon feltünedez „Cum Justi'^-féle véd-

levelek e törvény alapján keletkeztek, és századokig

divatban voltak '). —• 4-er. E törvény rendelte meg
mindennem magánköveteléseknél a községi hely-

hatóság els folyamodási bíróságát, azt rendelvén:

hogy ha a város, mezváros, vagy szabad község

területén valaki ellen bárki által boszság, sérelem,

vagy kár követtetik el , a sértett vagy káros fél el-

szer azon város vagy község bírája eltt tartozzék

követelését megindítani, melynek területén megkáro-

síttatott vagy sérelemmel illettetett , s ha a községi

biró és esküdtei az elégtételt kiszolgáltatni nem akar-

nák vagy halogatnák , ügyét a királyi tárnokmester-

hez terjeszthesse, és végre ha ez sem szolgáltatna

igazságot, szabad legyen ügyét a királyi felségnél

elterjesztenie,— önkényleg mindenkinek, hatalmas-

kodás büntetése alatt tiltatván elégtételt vennie.

—

5-ör. A 13-ik cikk rendeli: hogy a városok polgárai

az új évi ajándék címe alatti járandóságot a király-

') Ezen királyi védlevelek (protectionalisok) a cím és bevezetés után e

szavakon kezddnek: „Cum Justi pro Injustis et Innoxii pro Reo-
rum excessibus non debeant quoquo modo impediri" azaz: „Mint-
hogy az igaz embereket a hamisakért s az ártatlanokat
a bnösök kihágásaikért semmikép sem kell bántal-
mazni." Lásd e kötet végén az oklevéltárban a 18. 21. és 29.

szám alattiakat.
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nak jövben úgy fizessék, mint az iránt legkö-

zelebb velk szerzdés köttetett, és a mint

a városok, mezvárosok és szabad közsé-

geknek a király által kiadott levelekben

foglaltatik.

V.

Kibontakozván valahára azon korszak homályá-

ból, midn a községi élet s tüzetesen Kecskemét

történeti mozzanatait csak mintegy tapogatózva kisér-

hettttk ; miután hiteles oklevelekhez s bizonyos helyi

adatokhoz jutottunk , melyekre tételeinket tévedés

nélkül alapíthatjuk; nagy ideje, hogy Kecskemétnek

a 15-dik század elején, az 1405-dik évi második tör-

vény által is biztosított közjogi állását világosan

körül írjuk és kimutassuk.

Már elbbi két században a magyar királyok által

városok és szabad községeknek osztott kiváltságle-

velek mutatják: hogy átalános fvonalaiban az ilye-

tén kiváltság következ pontokat tartalmazta:

1-ör A községnek egyházvédnökségi jog
— jus patronatiis — adományoztatott , minélfogva

papot szabadon választliatott.

2-or Birót évenkint szabadon választott; némely

község azonban oly kötelezettséggel : hogy évenkint

megválasztott új biráját királyi megersítés alá ter-

jeszteni, vagy a hségi eskü letétele végett a király-

nál bemutatni tartozott.

3-or A biró maga , illetleg az esküdt polgárok-

kal — községi tanácscsal — a községnek saját bel-

ügyeit önállólag kezelte , a polgárok között fölmerült
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minden magán ügyeket pedig" — a vcirengzés, tolvaj-

ság éB gyilkosság bünliesztése kivételével , melyeket

a király által kirendelt birák e's törvényszékek tár-

gyaltak— függetlenül elintézte.

4-er A község vásártartási szabadalommal ,— és

5-ör A község határabeli földek szabad haszná-

latával bírtak lakosai; végre

6-or A királyi kincstár részére évenkint megha-

tározott adót fizettek ').

Ugy látszik, hogy ez átalános szabadalmi állo-

mányhoz utóbb, különösen pedig az 1405: 5. t. c.

szerint megadatott a városok, mezvárosok és sza-

bad községeknek azon kiváltság is : hogy minden

bneseteket és gonosztetteket— a hazaárulás és fel-

ségsértés bntettein kivl — határtalaniü fenyíthet-

tek ; legutóbb azonban ez is külön királyi adomány-

zás tárgyává lett ^).

A hiteles adatok alapján imént fölállított tétele-

ket Kecskemét város irányában részint oklevelek,

') IV. Béla király által a tatárjárás után osztott községi szabadalmak

körüli tájékozás végett lásd például: Szám óbor 1242. Cod. Dipl.

IV. I. 264. — 01 asz i 1243. ugyanott 278. — Budapest 1244. u. o.

326. — Korpona 1244. u. o. 329. — Zólyom 1244. u. o. 332.

—

Beregszász 1247. u. o. 457. — Dobrony a és Bábaszék 1254.

IV. II. 228. — Jasztrcbarszka 1257. u. o. 416. — Nyitra 1258.

u. 0. 455. — Lipcse 1260. IV. III. 9. lap. sat.

') E p e rj e s városnak az átalános fenyít hatóságot Zsigmond király

még elbb 1402-ben adományozta. Cod. Dipl. X. k. IV. 102. lap —
Kis Szeben város részére a kfallal és sáncokkali erdítés szaba-

dalma — az 1405. évi törvény elszavának csaknem szószerénti átírá-

sával, — ugyanaz napról adatik ki melyen a tön'ény kelt, s ennek

szövegébl az is megtetszik, hogy a kfallal körül vétetni , és városi-

rangra emeltetni rendelt helyek az országgylés által jelöltettek ki.

Cod. Dipl. X. T. IV. vol. 367. — Kívánatos volna minden kír. város

és elbb kel község ekkori szabadalmát ismerni , hogy e nagy hord-

erej törvény foganatba vétele s következményei tudva lennének. — E
törvény ugyanis oly jelöntékönynek tartatott akkor, hogy például

Szeged város , mely annak egy eredeti hiteles példányát az ország-

gyüléskori kiadványok közül bírta , 1464-ben Mátyás király eltt ese-

dezett annak megersíttetése végett s meg is nyerte , — másolatát

saját gyjteményemben bírom.
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részint négy századot meghaladó gyakorlat által

igazolva találjuk ,
— ugyanis

1-ör Az egyházvédnökségi jog folytonos gyakor-

latát azzal látjuk bizonyítva: hogy a meddig irott

emlékeink fólhatnak, mindig a városi község maga

gondoskodott papról, egyházról és oskolákról; mi-

után pedig a városi község vallási felekezetekre osz-

lott, ezt máig az illet külön egyházi községek telje-

sítik. Régi szabadalomlevelet errl nem mutathatunk

föl; midn 1772-dik év után lij templom és paplak

építésével a kecskeméti róm. cath, plébánia a váci

püspöki megyéhez visszakerült, az egyházközségnek

egyházvédnökségi vagy papválasztási joga az akkori

váci püspökség által ünnepélyes oklevéllel megujít-

tatott ').

2-or Kecskemét város birája, közelebbi idig,

évenkint mindig szabadon saját polgárai által válasz-

tatott, s e gyakorlat az 1789-dik évi királyi rende-

lettel is megersíttetett; az 1830-dik évi kiráM ren-

deletnél fogva a tisztválasztások 1848-ig már nem

az összes polgárság, hanem 100 tagból szerkesztett

állandó képvisel testület által gyakoroltatott ^).

o-or Kecskemét város birájának és esküdt pol-

gárainak — tanácsának— önálló helyhatósági jogait

') Mátyás király 1458. Aug. 17. Szeged várost a kebelében létezett

minden egyházak irányában , egy külön kiváltságlevél erejével ersí-

tette meg az egyházvédnökségbcn.
') A községi képviseletnek már régi századokban nyomait leljük sz. kir.

•Szeged városban. 1412. Sept. 6. Zsigmond királynak c városhoz inté-

zett rendclcti't birom, melyben meghagyja: hogy mivel ott a bíró és

tiszt^•i8clök választásakor évenkint botrányos háborgások és veszeke-

dések szoktak történni
,
jövben a választást 40 képvisel polgár tel-

jesítse. —A birói hivatalt illetleg pedig Máty;is király 1486. Mart. 12.

keit rendeletében utjisítja Szeged várost : hogy birája többé ne .íz

í'ddigi visszaélés szerint élte fogytiiig viselje hivatalát, hanera azt

évenkint letegye, és más vála-izlás történjék.



föltételezi legrégibb emléke, srégi pecsétén kifeje-

zett közjogi állása; igazolja továbbá Zsigmond ki-

rálynak 1423-dik évben a környéki Kunok részekre

kiadott védlevele, melyben ezeket Nagy -Körös
helység földesurai és ezek tiszteik s vám-

szedöik, ügy szinte Kecskemét királyi mez-
város birája, esküdtei, többi polgárai s

minden lakosainak önkényti bíráskodása és ha-

talmaskodásaik ellen oltalmazza '); késbb, már a

török uralom alatt 1564-dik évben I. Ferdinánd király

által e város részére kiadott védlevél ugyanezt bizo-

nyítja, midn a király meghagyja a magyar biroda-

lom minden hadi és polgári tisztviselinek, frendek-

nek, és A^árosi s községi elöljáróknak: hogy midn

a kecskeméti polgárok bár hol az országban s

kapcsolt részeiben utaznak, azokat, vagy emberei-

ket s portékáikat letartóztatni, vagy megítélni ne

bátorkodjanak, hanem ha ellenük bárkinek

követelése vagy panasza van, azt e város

birája és esküdtei elöttkeresse ^).

4-er Országos és heti vásárokrl régi századok-

beli okleveleink hiányzanak; de a város jegyzköny-

vei ezekrl már 1591-dik évben emlékeznek; II.

Ferdinánd király által 1622. Jul. 8-án kiadott vásár-

tartási szabadalomujító oklevél pedig nyiltan bizo-

nyítja: hogy a város akkori földesurainak ajánlatára

ugyan, de nem ezek részekre, hanem tüzetesen a

város birája, esküdtei, többi polgárai,

minden lakosai, és egész községe részére,

javára s elmenetelére ugyanazon három

') Oklevéltár ez els kötet végén 5. szám.
'-) Ugyanott 18. szám.
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vásárt, melyek itt még a török uralom
elöttis tartatni szoktak, tartatni engedélyezi

s azok tartására a községet továbbra is jogosítja ').

5-ör Kecskemét város polgárai minden ingatlan

birtokaikat tulajdoni jogon bírták, s egymás közt

szabad adásvétel útján forgatták, — és

6-or Hogy e város miután magán földesurak bir-

tokába jutott is, sem jobbágy-telkekre, sem földes-

urai között felosztva soha sem volt, szoros értelem-

beni földesúri kezelés alatt soha sem állott, semmi-

neul jobbágyi vagy lírbéri szolgálatokat nem telje-

sített, — saját határterületén polgárai földbirtokot

szabadon és megszorítás nélkül felvallás mellett sze-

rezhettek ,
— földesurainak a község évenkint csupán

készpénzbeli censust, vagyis úri adót fizetett, s tény-

leges osztály helyett az illet földesurak mindig csak

e censuson osztoztak , és azt osztályilletményük ará-

nyában élvezték,— irott emlékek hiányában a 16-dik

század vége eltt oklevelesen kimutatni ugyan képe-

sek nem vagyunk; de 1591-dik év után a város jegy-

zökönyveinek, földesurai elismervényeinek, nyugtái-

nak ezen több százados gyakorlatból keletkezett vilá-

gos értelm szövege, ugyané gyakorlat ellen némely

földesurakiuik eredmény nélkül megkisérlett küzdel-

mei s clvéffre az úrbér szabálvoztatásakor 1773-dik

évben kelt királyi rendelvényben ennek nyilvános

beismerése, azt igazolják; valamint azt is kétségen

kivülivé teszik : hogy miután Kecskemét a koronától

') Ugyanott 27. szj'ini. — Most Kocskoniétnok 5 országos és hetenként 2

hetivására \an: ntfívcdik vásárt nyerte 1746. Jul. 4. ötödiket pedig

179H. Anfí. 4. niindannyi.szor a városi község' nevére és javára; lep-

iitól)l)iiiak kinyerésekor földesura ar. Koliáry óvá.st tett, de sikeret-

ienüi, söt a városi tanács még arról sem adott iiekie reversaiist, Imgy
e/./cl földesúri jogait osortiltaui nem kiváiija.
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eredetileg zálogképen itlegeníttetett el , s a zálogbir-

tokos csak épen azon jogot élvezhette mit eldétl

átvett, gondos atyáink ama szerzdéses állapotot,

melyben a korona irányában állottak s melyre az

1405: II. 13. t. c. utal, folyvást fóntartani igyekez-

tek, és azt földesuraik által csorbíttatni soha sem

engedték. Csalatkoznak tehát azok, kik eddig azon

véleményben voltak , mintha Kecskemét azért , mivel

régi szabadalomlevelet fölmutatni nem képes, kivált-

ságokkal nem is bírt volna, és kiváltságos közjogi

állása nem is szabadalomleveleken , hanem öseredeti

szervezetén alapulna; e vélemény csupán azon elö-

idövel viszonyíttathatik, midn a községek csecsem

korukban a szokásos engedményeket hallgatag el-

nézés mellett élvezték ; — voltak e városnak igenis

,

még pedig kellett hogy lettek légyen kitn szabadal-

mai , de a fölötte rombolva átrepült vészangyal szárny-

csattogásának viharszele azok hamvát elseperte.

Még az 1405 : II. 5. t. c. által biztosított közfenyít

hatóság irányában is nehéz elhinni , hogy Kecskemét

azon törvénynek átalános intézkedésén kivtil külön

királyi kiváltsággal ne bírt volna ; mert mint föntebb

volt említve , ama törvény kelte után többnyire magán

földesurak birtokába jutott Mezvárosok s más sza-

bad községek annak gyakorlatából kiestek , azt a

földesurak magukra átruháztatván :— mint látni fog-

juk, Kecskemét e törvény kelte után 34 év múlva

elszakadt a koronától, de földesurai mellzésével a

fenyít hatóságot mindig a község gyakorlottá, még

a török uralom idétt is '); a 17-dik század végén a

') Itt azon kivételes állapot számba nem jöhet, midn a török hódítás

els 50 éve alatt Bndán fölállított török törvényszékek gyakorlottak a
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hatalmas Koháry grófok mint a város földesurai ebbe

ugyan beavatkoztak, de me'g azután is, midn 1736-

ban Koháry András gróf maga részére vérhatósági

kiváltságot nyert, a városi tanács soha sem engedte

raaffát ösi ffvakorlatából kibillentetni, s kénvtelen

volt a vérbirósági szabadalommal ellátott földesúr

azzal megelégedni, hogy egész 1835-dik évig—
midn a város tle végleg megváltakozott— vagy

személyesen, vagy kiküldött meghatalmazottá által,

a névszerint urodalmi, de tényleg a városi tanács

által tartott törvényszéken , csak elnökölt— a városi

tanács élén.

Bizvást elmondhatjuk tehát: mikép Kecskemét
kiváltságos helyzetének s ennélfogva hely-

hatósági ön állásának fénypontján Zsig-

mond király kormánya i d é 1 1 állott, — és ám-

bár népessége s anyagi tehetsége már a múlt század-

ban, st ma is, akkorinál jóval elnyösbbé lett; de

akkori morális tekintélyét sem azeltt , sem azután

máig , soha meg nem haladta. — Valamint igaz egy

részrl az: hogy e kitn morális tekintélyt az 1405-

dik évi törvénynek köszönhette ; igaz marad más

részrl az is : hogy e törvény a város jövjét, a koro-

nátóli elidegeníthetlenségét vértezetlenül hagyta. E
törvényben a Városok és Mezvárosok közötti

nagy különbség nemcsak elvileg kimondatott, st
némely Mezvárosoknak városi rangra emeltetése

fenyít hatóságrot; pz idö alatt is voltak példák, hogy a budai török

kormány magát a várost delegálta s népgylés ítélt cégéres büntettek

fölött, a bíinöa kivégoztotésével , — annak helyén ez állapot kimu-
tatva lefnd. — l9('). után i)olgári ügyekben a Kíidiával, katonai álla-

potf)kban a helyparanesnok Alpasával s fenyít hatóságban a török

tör>ény8zékkel többé nem , hanem átalában a városi község helyható-

sátrával fogunk találkozni.
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által tényleg foganatba is vétetett. E megkülönböz-

tetés eszméje magába foglalta a Városoknak a koro-

nától! elidegeníthetlenségét ; a Mezvárosokat ellen-

ben ez iránt bizonytalanságban hagyta. Kecskemét

egy szélesen kiterjed nagy róna közepén, biztos

erdítmények tetemes távolában volt ugyan, de való-

színleg a közlekedés terhei s építkezési szilárd

anyag hiánya miatt, sem falakkali erdítés helyéül

ki nem jelöltetett, sem városi rangra nem emeltetett,

— és mint Mezváros harmincnégy év múl-

va koronabirtok lenni csakugyan meg-

sznt,— s ámbár helyhatósági önállását ezután is

föntartotta, de magánkezekben, söt idvel több tekin-

tély nélküli földesurak birtokában léte , a török ura-

lom fásult kormányelvei , majd némely hatalmas föl-

desurak zaklatása, legutóbb pedig közigazgatásilag

Pestmegye túlsúlyt követel beavatkozása , — régi

morális tekintélyének nimbuszát nagyából lefosz-

latta.

A XIV. században fönállott helyi viszonyokból

tudjuk : hogy Budapestrl , az ország szivébl az

altiszához Szeged felé vezet országút egyik fokhelye

Kecskemét volt, s itt a király, illetleg királyn,

részére útvám szedetett. 1389-ik évben Zsigmond

király tiltja Szer birtokosait, hogy a sáregyházi

úton Félegyháza és Buda felé átmen szegedi polgá-

roktól útvámot szedni ne bátorkodjanak '); 1415-ben

Borbála királyn eltiltja kecskeméti vámsze-
döit, hogy az itt átutazó szegedi polgárokat útvám-

mal terhelni ne merészeljék ^) ; 1439-ben Erzsébet

') Oklevéltár ez I. köt. végén 3. sz.

*) Ugyanott 4, sz.

Kecskemét v. tört. J. köt. 1

1
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királyn Káthay-testvéreknek zálogba adja '), 1458-

ban Mátyás király Lábathlan Jánosnak átírja ^)

,

1486-ban pedig Péró Gergely visszaváltja Kecske-

métet ^) . — és az átíratás szintúgy , mint a vissza-

váltás, mindannyiszor az itt szedetni szokott tvám
jövedelmével együtt tétetik. *).

Gyéren fónmaradt emlékeink azt is gyaníttatják:

hogy ez idszakban Kecskemét jelöntékeny fóldmí-

velést, de területének minöségéhöz képest aránylag

sokkal terjedelmesb baromtenyésztést fejlesztett ki;

— Mátyás király imént említett 1458-ik évi okleve-

lében ama kifejezés, hogy Kecskemétet Lábathlanék-

nak „puszta templomaival együtt" írja át^),

egyebet nem jelenthet, mint Kecskemétnek már ak-

kor birtokában volt szomszéd pusztákat ; — a mit

száz év múlva , a sorvasztó török uralom alatt is oly

nagy életrevalóság alakjában tapasztalni fogunk, e

város nagy mérv baromkereskedésének , melylyel a

felvidéket, söt külföldet és a hadseregeket is ellátta,

— ekkor már divatban lennie kellett: — 1433-ik évi

húsvét után vidékünkön átutazott Bertrandon de la

Broquiere francia nemes rólunk egyebet nem is említ,

mint a Szegedtl Pestig elterül termékeny rónán

') Ugyanott 6. sz.

*) Ugyanott 7. sz.

*) Ugj-anott 11. 8z. /

*) E kifejezés: „unaciim trihuto ihidem exigi solito^' eddig nálunk
Kecskeraétiekül úgy magyaráztatott: mintha a város „az itt fizettetni

Hzokott adóval'^ jutott volna kézröl-kézre, és eme kifejezés a föntebb
említett censulais állapot igazolására használtatott; azonban Zsig-

mond király 1389. és Borbála királyn 1415. évi rendeletének szfivc-

géböl világos, hogy itt a „Tribiitum" útvámot, és nem adót, a ,,Tri-

fmtarins" i)edig vámszedt jelent; az ütvám kifejezése mszavául
csak késbb vétetett föl a „Tchniiim."

') „Cnm Ecclesiis desertis" Oki. tár. 7. sz.



látott számtalan nyájat és barmot, melyek magukra

hagyatva szabadon legelnek ').

Egyébiránt megfoghatatlan balvégzetnek, vagy az

illetk gondatlanságának tulaj doníttassék-e — meg-

határozni nem merem : Kecskemét e korszakban

,

Magyarország legdicsöbb korszakában, jelentékeny

község, népes Mezváros, s az alföldet az ország

szivével a királyi székhellyel összeköt fvonalon

álló hely volt , — e korbi okleveleket , emlékirato-

kat bírunk , melyek a vidékre vonatkoznak , — és

azokban Kecskemétrl egy szó sincs !
•— Az imént

nevezett Bertrandon de la Broquiere, Zsigmond király

uralkodásának egyik vég évében. Nándorfej érvártól

Szegeden és vidékünkön át utazott Budapestre ,
—

Szegedrl meglehetsen értesít, Zsigmond udvaráról

és Budapestrl pedig sokat beszél , de mintha vidé-

künket átaludta volna, Kecskemétrl nem is emléke-

zik; — Ranzán püspök, dics Mátyás király udvará-

nál sziciliai követ , bven ír Magyarországról , elszá-

mítja a megyéket, megemlít sok helyeket, de Kecs-

kemétrl hallgat ^) : nem csuda tehát , hogy történeti

emlékeink ily parlag állapotában kimerít ismeretet

nem szerezhetünk , s a város története még folyvást

hézagos. — Az ipar és kereskedelem ekkori állapo-

táról adatok hiányában bizonyosat nem tudhatunk;

igen valószín azonban, hogy az egy század múlva

majd nagy számmal elforduló szcs, szabó, varga,

kovács , csizmadia , szürszabó , molnár és szappanos

mesterek eldei már ekkor is megvoltak ; — egyéb-

') Engel: Gesch. des ungr. Reichs. II. k. 374. 1. — Magyar történelmi

emlékek. Monnmenta Hungáriáé Historica. IV. köt. 303. lap.

^) Rcliwaiidtnernél : Seript. Ror. llung. Tom. I. p. 322.

11*
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iránt noyanazoii füténvezo . mi Kecskemétet már ek-

kor közse'gileg jelöntékeny állapotra emelte: a sza-

bad birtok és kiváltságos polgári helyzet,

— annak egyes polgárosztályai irányában is kell

elühaladást föltétel eztet : — mihöz képest nagyon

hihet : hogy míg a dnna- és tiszaparti jobbágy-köz-

ségek , a hatalmas két ^lyam általuk föl nem karolt

nagy jótékonysága mellett is, oly igen elmaradtak,

addig Kecskemét szabad polgárai életrevalóságuk és

elöhaladásuknak valamint községileg kitünö elnyeit

élvezték, ügy a község egyes osztályainál, a népes-

ség, vagyonosság és közszükség arányában az ipar

is virágzásnak indult.

Ide tartozik megemlíteni ama nagy szorgalmat

is , mellyel Kecskemét régi lakosai — úgy látszik a

szükség által kényszerítve — maguknak és utódaik-

nak tényleges hasznot hajtottak , a vidéknek köve-

tésre méltó példát mutattak , a várost és határteriile-

tének délkeleti s keletéjszaki jó földeit az elborítás-

sal fenyeget sívó homok ellen megvédték. Némelyek

kétkednek azon, mintha dunatiszaközén a 13. 14. 15.

század alatt már szöllök léteztek volna ; de átalában

tagadni mégsem merik '). Én a kecskeméti öreg

szölls kertek építtetését a 13-ik század második

felénél elbbre ugyan nem , de a következ 14-ik

század els felénél késbbre sem teszem , annál fogva

azok korát IV. Béla és I. Lajos királyok uralkodása

idközére helyezem (1250— 1350.). Ide vonatkozó

érveimnek a várost fenyegetett sívó homok, és ho-

') Tíirténct ttKlományi p/ilyamunkák, kiadja a M. tiid. Társasáp. II. köf.

Ipar va kereakcdt-H tört^-neto Maj^yarországoii. Kt'-t kosz(»rn7.<>tt pálja-

iiiunka. Horváth Mihály. 203. lap.
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moki kápolna irányában egy részét már elsoroltam

,

elmondom többit is. Élö emberek tudomására 70—80

év eltt e régi szöllök terjedelme ugyanaz volt, a mi

jelenben, legfölebb azok küls kerületének rendetlen

kiszögellései szábályoztattak ,— mi arra mutat, hogy

itt gyakori változást hiába keresünk ; — háromszáz

évig fölvihetö helybeni írott emlékeink azoknak szinte

mai területérl tanúskodnak : mert a Kecskeméten

megszállott török és tatárhadaknak szöllvel és gyü-

mölccseli ellátása, s a budai kormányzó Pasa és

udvari tisztei részekre évenkint nagy mennyiségben

hordószámra Kecskemétrl vitetni szokott szöll s

aszalt és nyers gyümölcs, háromszáz év eltt már

ugyané szlls kertekbl, s a vidéken elhíresedett

kecskeméti szlls kertek — akkor is mint ma— oly

jeles mindennem gyümölcsfáiról lett kiszolgáltatva.

Legkevésbé föltételezhet , mintha e több ezer hold-

nyi terület a borág- és gyümölcsfatenyésztésnek ily

paradicsomává a török uralom alatt tétetett volna:

vannak ugyan példák, hogy a török tisztviselk a

fatenyésztést nemcsak szorgalmazták , de tényleg is

elsegítették; hanem a bortermelés a Korán vallási

szabályaiba ütközvén , a török uralom alatt keveset

gyarapodott, st a 14. és 15-ik században oly híres

és jövedelmez szerémi szöllhegyek , hol ekkor Ka-

menicnél a szegedi polgárok terjedelmes szöllket

birtokoltak ') , — a török uralom alatt majd pusztu-

lásra jutottak, a budai borok nem csökkentek ugyan

jóságukban , de a török iga alatt kevesebb termesz-

tetek, minthogy a kereskedésben nevet nyerhetett

') Oklevelek gyiyteménycuibeu.
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volna '

I
:
— a kecskeméti üreg szöllös kertek építíe-

tése'nek ideje't tehát a török \-ilag elöttre kell fölvin-

nünk.— Ha gondosan e'szleljük e folvú tizenkilence-

dik század elején. 50

—

Go év eltt ültetett üj szöl-

leinket, tapasztalni fogjuk: mikép ezekben a fél szá-

zados gyümölcsfák itjnságuk ds életerejében dísz-

lenek : holott régi szölleinkben az emlékezetes

IS'Vao"^ évi nagy tél által elrontott ezernyi sok

alma- és körtefák, egész külsejük és temérdeksé-

güknél fogva magukon viselték a lombjaikon átzú-

gott századok vénítö viharának minden jeleit ;
—

továbbá ha elnézzük régi szöllös kérteinkben az utak.

közek és pászták tekervényes, fogalmat meghaladó

srégi rendetlenségét , — századok kellettek aiTa ,

míg osztályok s egyéb részletes birtokváltozások

,

ki- s beáskálások által e szemboszantó rendetlenség

elálljon, melynek alakja eredeti leggondatlanabb

kiosztás mellett sem képzelhet :— ha elvégre figye-

lmbe vesszük még azt is , mikép oly nagy terület

,

mit öreg szöllös kérteink elfoglalnak , eredetileg rög-

tön , és néhány év alatt, legnagyobb erfeszítés mel-

lett is, venyigével s facsemetékkel el nem láttatha-

tott.— legalább egy egész század kellett arra, hogy

az egész város körületének legalább háromnegyedét

majd kétezer ölnyi szélességben átkaroló ily roppant

terület szllö- és g}ümölcs-ültetvények zöld koszo-

rújával befouattassék : — miliöz képest, az általam

kijelölt kor és idszak— meggyzdésem szerint—
minden kifogáson ki^níl esik.

A város népességérl e korszakból még

•) Honáth Mihály : Ipar és kereRkedés Wrténete Magyarországon a bá-

ron utolsó Bzizad alatt. Bnda 184<i. lap. 2<>.
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csak hozzávetleges adataink sem léteznek, s mivel

a szomszéd helyek, söt az egész vidék irányában

sem tudunk ennél többet, a tájékozás itt igen nehéz

föladattá válik; annyival inkább: mert utóbb Kecs-

kemét népessége rendkivüli körülmények által — az

elpusztult szomszéd helységek lakosinak beköltözé-

sével— gyarapodván , az ekkori és a bekövetkezett

két korszak között , a természeti rendes népszaporu-

lat alapján sem lehet párvonalat fölállítani.— Egyet-

lenegy, bár nem egészen szilárd alapot erre mégis

találunk a tiszt. Ferences Atyák birtokában lev

helybeni legrégibb templom alakjában, mely-

nek használata fölött 1564-dik évben már a rom.

kath. és luther. keresztyén felekezetekre oszlott vá-

ros-, illetleg egyházközségek elöljárói között létre

jött Írásbeli egyezséget eredetiben bírjuk, — követ-

kezleg e templom építtetésének a mohácsi gyász-

napot megelznie kellett, legfölebb is az 1526-dik

évi pusztulás után új födéllel láttatott el. — Ugyané

templom, írott emlékeink szerint, még 1621-dik év-

ben is pusztulást szenvedett, 1678-ban pedig mel-

léképületeivel együtt leégett, s ezutáni megujíttatá-

sakor éjszaki oldalának oszlopközei kibontatván,

egész hosszában hozzá épített kápolnával bvítte-

tett '), de a templom szentélye s hajója eredetileg

maradt. Megjegyzést érdemel még az is: hogy e

templom eredetiben torony nélküli építmény volt ,
—

az elejéhez illesztett torony csonka fala a templom

ereszetét alig két ölnyivei haladván meg, az e fölé

állított azon torony-alkotmány tehát, melyrl régibb

') Blahó Vince 1772. Nov. 8. e templomban mondott egyházi beszéde.

Nagyszombat 1775. 27. lap. B. jegyzet.



168

jegyzökönyveink emlékeznek, szintúgy fábtíl volt,

mint az, mely reá az 1678-dik évi leégés után téte-

tett. Atyám még emlékezett e fatoronyra ; a mostani

torony 70 év eltt vonatott mai magasságára: ennek

homlokzatán, a harangok alatt egy fehér márvány

tábla van befalazva e fölirattal: „HINC AUCTA
A° 1790." '). Azóta mai alakját viseli.

E templom tehát egyedüli támpont, melyet Kecs-

kemét város népessége meghatározásánál a 13-dik

és 14-dik századra fölvehetünk, mely idre annak

építtetési kora biztosan visszavitethetik ^). Ez épít-

mény belterülete a szentély és templom hajójának

figyelmbe vételével oly községre látszik számított-

nak, mely népességben három túl öt, legfölebb

hat vagy hét ezer lelket foglalt.— Visszagondolva

itt a 13. 14. és 15-dik századi népesség viszonyaira,

midn a Kecskemét körül máig fónálló huszon-

nyolc pusztatemplom maradványa a mohácsi

gyásznap eltt mostaninál jóval több helység fönlétét

igazolja ugyan; de az épebb templomromok terjedel-

méhz képest, egyenkint nem igen nagy népességi

létszámra vonható következtetést engednek , — biz-

vást elmondliatjuk : hogy azon korszakban öt-hat

ezer léleknyi népszám igen jelöntékeny volt, s az

imént fölállított számításnak ha nem csalhatlanságát,

de valószínségét tévedés nélkül elfogadhatjuk ^).

') MagD-anil : finnen magaslttatott 1790-ik évben."
^) Azon mondaszerii szóhagyománynak nem találom biztos alapját: mint-

ha e templomot a Zsigmond király uralkodása alatt Magyarországba

költözött , és Kecskemétre is beszivárgott Csehek építették volna. E
király uralkodási'uiak els 13 éve a 14-ik század végére esik; de nem
valószín , hogy eddig a kecskeméti népség a régi jticiny Homoki
kápolnával beérhette volna; e templomnak tehát Zsigmond koránál

régibbnek kell lennie.

*) Ne botránkozzék meg, kérem, a türelmes olvasó abban , hogy kell
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VI.

Zsigmond királyt 1437-dik év végén történt lialo-

mása után az országlásban veje Albert osztrák f-

herceg követte, a ki nejével Zsigmond egyetlen leá-

nyával Erzsébettel közösen országolt. Borbála özvegy

királyn a férje életében volt birtokait megtartotta,

de megkisérlett cselszövényei nem sikerültével 1439-

dik évben Lengyelországba szökött, s az ekkor tle

elkobzott királyni urodalmakat Albert király saját

nejének Erzsébetnek adományozta. A magyar biro-

dalom déli tartományait mindinkább fenyeget ozmán

hatalom az éber honvédelmet éget szükség alakjá-

ban igényiette, s a hadviselés költségei födözéséhöz

a király nemcsak saját birtokaira és némely magyar-

országi iirodalmaira tetemes költsönt és zálogössze-

geket szedett föl , de a királyn is külön elzálogosí-

tásokat tett '); — így a török határon lev Szörény,

Börény, Orsova és Miháld végvárak erdítése végett

Kecskemét mezvárost, és Csongrád helységet,

Káthai Mihály fiainak László , Mihály és Fülöpnek

,

Jakab egri prépost és Miklós borsodi esperesnek, egy-

szersmind egri kanonokoknak s amazokkal testvér-

atyafiaknak, ugyanez 1439-dik évben 2,500 magyar

arany erejéig elzálogosította "^j, — és ekkor Kecske-

mét koronabirtok lenni megsznt.

adatok hiányában ily késbbi körülményekre hivatkozással untatom

,

mint e szakaszban több kitéréseim mutatják. E késbbi köriilm.ények

maguk helyén s idejében tüzetesen tárgyaltatni fognak. Oklevelek,
adatok és kútfk hiányában, ott hol történetet nem csupán írni, de
mint velem idáig történt , mintegy csinálni kell , — ilyeket mellznöm
nem lehetett.

') Gr. Teleki Jósef : Hunyadiak kora Magyarországon. I. köt. 95 lap. 7).

— U. 0. 129. 130 lap. — X. köt. 43 s köv. lapok. XXI. XXII. XXIII,
*) Oklevéltár e kötet végén 6. sz.
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Albert király 1439-dik évi October 21-kén meg-

halt , Erzsébetet visels állapotban hagyván , — utána

I. Ulászló leng-yel király választatott , ki 1 444. Nov.

10-ke'n a várnai ütközetben elesett, s miután másfe'l

éven ti a kormányt egy országtanács vezette , — az

Albert halála után született kisded László herceg

fölnevekedéseig 1446-ban Hunyady János ország-

kormányzóvá felválasztatott, ki az országot királyi

hatalommal ugyan, de egy mellé rendelt országos

tanács közbejöttével kormányozta, s hatalomkörének

többi közt azon korlát szabatott, hogy 32 jobbágy-

teleknél többet, vagy ennyinél nagyobb terjedelm

jószágot nem adományozhat, ennyit is egy embernek

csak egyszer adhat, s ennyinél nagyobb birtokot ki-

sebb részletekre nem oszthat, söt az 1446 : 16. t. c.

még azt is meghagyta az új kormányzónak : hogy az

idközben elzálogosított várak, városok és egyéb

királyi javadalmakat az országos költségek után fön-

maradandó jövedelmekbl a korona részére a kiskör

király nevében vissza váltsa '). — De Kecskemét

nemcsak vissza nem váltatott, söt kevés idö mlva
Kecskeméti Péró János birtokába jutott, még

l)edig örök címmel, mint a róla fölvett melléknév

mutatja.

E birtokváltozás átmenetérl oklevél hiányában

egész bizonytalanságban lennénk, ha egy jóval ké-

sbbi adat tájékozást nem nyjtana.— A kecskeméti

földesurak a török kiveretése után fölállított jszer-

zési Bizottmány — Neoacquistica Commissio — által

') A Törvónytárhan osonk.-in lev pzon 1446-iki fönénj't hisd efrÓBzrn

Kovarhichnál : Vostip. Comit. p;ig. 253. és Sylloge Decrct, Coinit.

pají. 108.
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birtokigazolásra szoríttatván, a koronaügyvéd által

perbe fogattak, s a Vay-család, mint ekkor Kecske-

mét egyik földesura mellesleg fölmutatott egy Nyol-

cados Pert, mely Kerei Balázs által Pathöcsi Ger-

gely ellen , oklevelek közlése tárgyában volt lefoly-

tatva s 1511-dik évben Perényi Imre nádor függ
pecsété alatt, pergamenre írott hiteles másolatban

kiadványozva ,
— e perbeli oklevelekre átalában hi-

vatkozva mondják a Vayak szóváltásukban : hogy e

várost Kecskeméti Péró Jánosnak az ország-

kormányzö Hunyady János adományozta légyen ').

Magát a Nyolcados pert nem ismerjük , annálfogva e

birtokváltozás idejérl is csak annyit tudhatunk,

hogy annak 1446— 1452. évek között kellett történ-

nie. A Királyi Tábla az eltte fölmutatott Nyolcados

Per alapján ezt elfogadta, tehát ellene kifogásunk

nem lehet; sokkal nyomatékosb ellenvetés volna itt

az: hogy ha 32 jobbágyteleknél nagyobb vagy érté-

kesb birtokot a kormányzó nem adományozhatott,

mikép történt a közel hetvenezer holdnyi határ-

területü Kecskemét népes mezvárosnak általai el-

idegenítése ? — erre azonban a már föntebb elmon-

dottakból kész a felelet : a királyi , illetleg királyni

szabad községek minden szolgálat beszámításával

mérséklett készpénzbeli adót fizettek, következleg

Kecskemétnek ilyetén mérséklett adójövedelme alig

haladta meg egy 32 egész jobbágytelekbl álló bir-

tok évi jövedelmét, azt tehát hatalomkörének átlépése

nélkül a kormányzó adományozhatta.

') A Nj'olcados per hihetleg máig a gróf és báró Vay család si levél-

tárában van; az 1734-ben befejezett birtokigazolási per hiteles máso-
lata meg van a városi levéltárban.
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Azonban Kecskemtííi Péró János sem soká bírta

e várost, mert ö Hiinyadj János országkormányzó

sóraktárainak számadó felügyelje levén, öt ezer

arany forint erejéig megbukott s szerencsétlensége

ót sírba vivén, özvegye Margit asszony és két fia,

Kecskeméti Péró Miklós és Gergely, a várost

a kormányzónak ugyanazon ötezer aranyban lekötöt-

ték s birtokába adták, a ki 145G-dik évi Augusztus

10-kén bekövetkezett halálával azt fiaira Hunyady
László és Mátyás besztercei grófokra szállí-

totta ').

A dics Hunyady-faj birtoklása idétt Kecskemét

egy nagyszeríi , de hazánk történetében szomorú em-

lék ünnepélynek volt színhelye.—Ki Magyarország

történetében csak kevéssé jártas is, tudni fogja:

hogy a nagy nev Ilunyady János kormányzó halála

után, az idközben kormányra jutott V. László király

anyai nagybátyja Ciliéi Ulrik gróf a két Hunyady-

testvér életének eloltására törekedett, de az idsbik

által megelöztetvén , 1456-dik évi November 11-kén

Nándorfej érvárott önmaga által kezdett viadal köz-

ben, s elszánt védelem után megöletett légyen. A
megsebzett Hunyady László szinte elterjesztését a

király hinni s bocsánatot adni látszott, — néhány

nap múlva Temesvárott az özvegy Hunyadyné Szi-

lágyi Erzsél)et könyörgésére megújított bocsánatát

hittel ersítette, — Hunyadynét anyjának, két fiát

testvéreinek fogadta, velük együtt gyónt, áldozott,

és az oltári szentségre megesküdt, hogy rajtok nagy-

bátyja halálát megbszülni soha sem fogja, — s

Uecember elején a király Csanádon és Szegeden át

') Oklevéltár c kötet végén 7. 8z.
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Buda felé iiidiilt. — Útja természetesen a Hnnyady-

testvérek birtokában lev Kecskeméten vonult át , és

itt öt mint magas vendégét, az általa testvérekl

fogadott két délceg földesúr nagy pompával fogadta.

A király viszont midn Kecskemétet megközelítette,

j testvéreihöz vonzó szeretetének cáfolhatlan jelel

s a gyanú és kétség minden nyomának kitörlése

tekintetébl, Kecskemétrl az oltári szentséget a vá-

roson kivül maga elibe kivitette, s mieltt a városba,

testvérei birtokába belépett volna, a város kapujában

ismét a szentségre tett esküvel fogadta , hogy Ciliéi

halálát boszúval keresni nem fogja '). — Valószinü:

mikép az unalmas téli utazást , a különben is udvari

gyönyörökhez szoktatott ifjú király eltt a két Hu-

nyady-testvér azzal kivánta élvezetessé tenni , hogy a

legrövidebb téli napra következett hosszú éjen a ki-

rálynak szállással gazdálkodtak; mert föl sem tehet,

hogy siet utazás esetében a királyi kisérethöz ugyan

közvetlenül nem tartozó, de Kecskemétig a királylyal

együtt utazott Pozsony városi követek t meghalad-

ják; pedig bizonyosan tudjuk: hogy Gmaitl István

és Forster Farkas pozsonyi követek, kik ez útjában

Szegedtl idáig a királylyal együtt jöttek, t Kecs-

keméten vígan és egészségesen hagyták el ^).

Szomorú emléknek neveztem imént ez ünne-

pélyt, — mivel az ismételt királyi eskü dacára,

irigység, boszú és ármány a gyenge akaratú ifjú

királyt arra vették , hogy épen három hónap múlva

1457-dik évi Mart. 16-kán az idsb testvérnek, a 24

') Monumenta Hungáriáé Historica. Magyar Történelmi Emlékek. Kiadja

a Magyar Tud. Akadémia. Második osztály. írók. I. köt. Szerémi

György Naplója. 5. és 6. lap.

^) Gr. Teleky Jósef : Hunyadyak kora Magyarországon. 11. köt. 486 lap.
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evet sem egészen betöltött nagy reme'nyü szdp iíj

Hunyady Lászlónak Budán fejét vetette; Mátyást

pedig, a 13 éves gyermeket, a Himyady-ház számos

barátival együtt elfogatta.

Mieltt azonban a dics Hiinyady-ház családfájá-

nak e reménj'teljes lombja letépetett volna, a két

testvér házuk egyik legjobb szolgálatú barátjának,

Lábathlan János csongrádmegyei fispánnak, ki

még atyjuk a kormányzó életében, jó és bal sors

között, huzamos id óta sok hü szolgálatot tett, s

általa testvéreinek Lábathlan László, Gergely

és Miklósnak, ugyanazon ötezer arany forint ere-

jéig, mint atyjuktól öröklöttek, Kecskemétet átírták,

tényleg birtokába bocsátván addig, míg a rajta teher-

kép fekv pénzösszeg leíizettetésével visszaváltatik

,

s ez átíratásról László király ünnepélyes királyi meg-

ersít levelét is kieszközlötték. Ez oklevél is elve-

szett, vagy lappang; de a nagy nev és áldott em-

lék kormányzónak méltatlanul üldözött családja,

László királynak 1457-dik évi Nov. 23-kán Prágában

történt kora halála után , Hunyady Mátyás királylyá

választatásával fólmagasztaltatván , ez már mint

Magyarország királya, de családi vagyonrl levén

intézkedés, mint még kiskorú, édes anyjának Szilágyi

Erzsébetnek is jóváhagyásával, ugyanazon Lábath-

lan Jánosnak — ki mind László király életében a

Hunyady-ház ellen intézett üldöztetés közben , mind

annak halála után Mátyás kiszabadíttatása végett

annyi hü szolgálatot tett, hogy irányában a király

még sokkal nagyobb jutalmazásra is magát lekötele-

zettnek ismcré — és általa ugyancsak föntebb meg-

nevezett testvércinek, 14r)8-dik évi Május 7-kén
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Kecskemétet amaz öt ezer aranyban líjolag átírta ').

— Oly lelkes hazafiak , és a Hiinyadyház oly hü

barátai kezében, mint e hiteles oklevél tanúsága sze-

rint a Lábathlan-testvérek voltak , — egyéb adatok

hiányában , csak ez egyetlen írott emlék soraiból is

bízvást értelmezhetjük : hogy az ártatlan Hunyady

Lászlónak méltatlan kivégeztetése fölött feljajdult

hazafiak között, és különösen Szilágyi Mihály által

a királyválasztó pesti gylésre az alföldrtíl beállított

negyvenezer fegyveres soraiban ekkori seink líj föl-

desuraikhoz , és a trónra emelni szándéklott iQ
királyhoz méltó alattvalókkint szerepeltek légyen.

Mátyás királynak harminckét évi dicsséges or-

száglása idejébl Kecskemétre vonatkozó egyetlen

történeti adatot sem bírunk; vajmi hihetetlen pedig:

hogy a Szeged város irányában oly kegyes , s átalá-

ban az alvidéken oly gyakran megfordiílt Mátyás , a

Magyarnak e máig legnépszerbb királya, akár a

város irányában emlékezetre méltó kegyelmi tényt,

akár Kecskemét polgárai e nagy nevíi király iránt

érdemeket ne szereztek volna; — a mit ez idöbííl

Kecskemétrl tudunk , mindössze csak annyi : hogy

1486-ik évi Januarius 14-kén vagyis Mátyás király

utóbbi átírása után 28 év múlva, néhai Kecskeméti

Péró János özvegye Margit asszony , és életben volt

egyik fia Gergely , — a Lábathlan-testvérek közül is

még életben lev Lábathlan Gergellyel , az Ország-

bírói hivatal eltt Budán személyesen megjelenvén

,

Kecskemét várost a rajta fekv 5,000 arany forint

letétele mellett visszaváltották , és ezen visszaváltás-

') Oklevéltár végül 7. szám.
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ról Báthory István orszagbirótl hiteles bizonyítványt

nyertek ').

Kecskeme'ti Feró Gergely visszaváltása után 19

év múlva megint más ke'zen találjuk Kecskemétet.

—

Az lo05-ik évi híres országgylés kimutatván a hát-

ránvokat , söt veszélvt , mi a hazát külhoni királvok

választása miatt gyakran környékezte , egyértöleg

kinyilatkoztatták a rendek, hogy ha a még akkor

tiörökös nélküli 11. Ulászló király féríiutód uélkü!

halna el, soha többé idegen fejedelmet királlyá nem

választanak , — ezen végzeménynek az egyik arad-

megyei követ így írja magát alá: „Kecskeméti
Patócsi Bertalan"^), mely adat szerint ekkor

már Kecskemétnek a Patócsi-ak örök birtokában

kellett lennie ; — az ekkori birtokváltozás okmányát

megint nem ismerjük, de föntebb idézett 1511-ik évi

Nyolcados Per eligazít bennünket, melynek alapján

a Vay-család igazolja : mikép Kecskemét a koroná-

tól zálog útján levén eleintén elidegenítve, pénzen

vett szerzeményt ábrázolt , s mint ilyen adományoz-

tatott Hunyady János által Péró Jánosnak, és

mint ilyen az ország törvénye szerint mindkét nemen

lev örökösöket egyiránt illette , következleg Péró
Gergely után nöhozománykint szállott a Pató-

csi a k r a , ezektl egy része Pászthóy Ferenc-

re, kitl anyai ágon a Vay-család származik.— A
16-dik század elején, a mohácsi gyásznap eltt, és

még utána is, János király uralkodása idétt Kecs-

kemétet valósággal a Patócsi család birta ^). Ennek

') Oklcví^ltár végül 11. szám.
'> Katona: Hist. Crit. Toni. XI. ord. XVUI. pap. 425. — Magj-arúl Jászay

Pál: Mapyar Nemzt napjai a mohácsi vész után. I. köt. l lap.

*) Oklovéltiir e kött véj^én 13. 11. 1;'). 17. 19. 20. számok alatt.
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birtokba jutásáról megint egy késbbi hiteles adati-a

kell hivatkoznunk : Kaszaházi Joó Balázs királyi

koronaügyvédnek 1565-ben a kecskeméti földesurak

ellen indított keresetlevelére , — melynél fogva e vá-

rost a korona számára visszaköveteli és azt mondja,

hogy azt 11. Ulászló király idegenítette el ') ; — már

tudjuk , mikép Kecskemét II. Ulászló eltt 50 évvel

megsznt koronabirtok lenni; de hihetleg itt vagy

a Péró-leányörökös fiúsítása , vagy az ezt nül vev
Patócsi részére kiadott j adományzás értelmezend.

— Ennyit e szakaszban Kecskemét földesurairól.

vn.

Alig hangzott el a gyászének Mátyás király ra-

vatala fölött , — a nemzetet szégyen , az országot

veszély fenyegette : II. Ulászló gyenge kormánya

mind a honvédelem , mind az országos kincstár elha-

nyagolásával kezddött.

Mátyás hadi növeldéjéböl kikeríílt, többnyire ter-

metes csehekbl álló Fekete Sereg 1492-dik év

elején a felföldön telelt, s midn ez évi nyárra Szeged

városba és vidékére a dunatiszaközi alföldre rendel-

tetnék, az öreg Kinizsi Pál temesi gróf értesülve

levén már azon iszonyú fosztás, rablás és pusztítá-

sokrúl, miket e sereg a fölvidéki népen elkövetett,

századosaikat magához hivatta, megvendéglés után

megajándékozta s intette , hogy vitézeik közt a fegyel-

met fóntartani, a féktelenkedést pedig gátolni igye-

kezzenek , biztosítván ket , hogy kényelmükre min-

') Ugyanott 19. sz.

Kecskemót v. fórt. T, kUt. 1

2
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deiit elkövet, s az ingyen kijárú lótartáson Jiivül szá-

mukra az élelmezést pontosan és igen olesón kiszol-

gáltatni fogja. Ezek mindent Ígértek; de a parancsuk

alatt álló legénység szorgalmazott zsoldja helyett az

üres kincstár részérl küldözött eredménytelen bizta-

tásokat elunván , a fegyelem korlátait ismét kitörte

,

rablásnak eredt, s az egész vidéket csoportosan be-

barangolván , a mit talált mindent halomra ölt vagy

lángba borított. — Az így zaklatott vidék nevében

,

Szeged város több községgel egyetértöleg küldöttség

által járult a királyhoz, sürgetöleg esedezvén eltte,

hogy a rablásra vetemíílt Fekete Sereg rakoncát-

laukodásától mentse meg, vagy szabadítsa fel ket,

hogy azok ellen maguk fölkelvén , vérfagylaló pusz-

tításaikat megboszlhassák.— A temesi gróflioz me-

nesztett királyi rendelet meghagyta tehát ennek : hogy

a Feketék dúlongását jó móddal megszntetni,

vagy azt fegyveres ervel gátolni siessen.— Pál gróf

már maga is a zaklatott nép részérl az inség meg-

szntetése végett osti'omoltatva levén, ámbár nagy

megindulással yeüe a csehek féktelenkedését ; de

mivel ismerte vitézségüket, melyre a töfök becsapá-

sok ellen szüksége volt , ellenük fegyverrel nem örö-

mest lépett föl ; azonban miután megértette , hogy a

Feketék annyira vetemltek , raikép az általa hoz-

zájok intézett parancsot, tekintélye sérelmével, szét-

tépték s lábbal tiporták , és minden fegyelem s vallás

megvetésével tovább is garázdálkodnak , — fegyvere

súlyával ellenük indult. Az alföldi kapitányokat és

városokat fegyvereseikkel magához rendelte, s más

hadmenet ürügye alatt a vidéken népfölkelést ren-

deztetett. E boszló hadjárat kezdetén kiküldött cir-
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káló rendes huszárcsapat véletleiiííl mintegy 700

fnyi fekete lovasra bukkant, s vele összecsap-

ván, azt visszanyomta; ezek övéikhez gyorsan hát-

rálván , azokat a veszélyrl értesítették , s a kiskun-

ságban Halas mellé vonulván, azon tó mellett,

melyrl e város nevezetét bírja, magukat elsáncol-

ták. A temesi gróf hadaival elérvén a besáncolt tábor-

hoz, abból a cseheket ágyúival kimozdulásra kény-

szeríti , kik sáncaikból kikelvén , Pál gróf által kö-

zépre állított magyar vasas lovasokra tömött négy-

szögben rohannak, s midn ezeket nagy ervel meg-

nyomnák , a gróf hátrálót fúvat ,— a Feketék túl-

zott hévvel üldözik ellenüket , ez pedig hátrál mind-

addig, míg amazokat sáncaiktúl jó tova csalja, és

ekkor megfordulván, rendes hadait rohamra vezényli,

a kaszával fegyverzett fölkelt népet a megszorított

csehek két szárnyára veti, kik azok lovainak hor-

gas inát szabdalják, a cseh had mögé kanyarult

huszárság pedig a táborba visszafutni készülknek

útját állja. — így bekerítve, miután közíílök sok el-

hullott, megadták magukat, és Halas melletti sze-

kértáboruk is kifosztatott. Négyszázan hullottak el

;

közhiedelem szerint azonban hétszáz volt halottai

k

száma.

Ezeken kivül még több külön csapataik voltak

,

melyek ez ütközetben részt nem vettek; kik magu-

kat önkint megadták , többnyire a királyi sereg közé

besoroztattak , — az ellentállók szétverettek , az elfo-

gottak közül sokan kivégeztettek, nagy rész az or-

szágból kiszoríttatván , Morva és Osztrákhon határira

vonult, hol rablásaikért országos ervel megtámad-

tattak, s részint fegyver, részint kikeresett halál-

12"



180

nemekkeli kivégeztet^s litjáii kiírtattak. — E lelt

ve'ge Mátyás király gyzni vagy halni szoktatott

világhir Fekete Seregének. ').

Midn e dló , fosztó Fekete hadak diinatisza-

közét bebarangolták, több helységet kifosztottak és

fölégettek, — nem mindenütt büntetlenül zhették

rablásaikat, s megfenyíttetésük nem csupán a Halas
melletti csatával fejeztetett be;^— a kiskun Halas
város melletti Feketehegy bizonyosan; ugyanott a

Zöldhalom, Nagyhalom és Piachegy nép-

monda szerint ezektl tartja nevezetét '^)-— a Halas

melletti sáncból kiugrasztott Fekete Sereget
Kinizsi hátráló magyar hada hátán vitte a szomszéd

Kigyós pusztára, hol az ekkori elhatározó ütközet

történt, s hol 1816-ban e hadi tényre vonatkozó érde-

kes arany és ezüst régiségek találtattak, melyek

1831. óta a nemzeti i\Iuzeumban riztetnek ^).

Hát dunatiszaközén Kecskemét körül és irányá-

ban létez több „Fekete Halom" nevezetét nem e

szomorú korszakra kell-e visszavinnünk ?— Egy
van Csongrádmegye fels részén. Szegedhez mint-

egy ^^SJ <^i'ányi távolban. Pederi, Szent-László és

Csöngié puszták közt , a pederi tó közelében ;
—

másik Duna fell Kúnszentmiklós és Szalkszent-

raárton mezvárosok környékén van Homokszent-

lrinci pusztában, mely mellett 1663. April 2-kán a

kíirnyéki községek gylést tartottak , s a török kor-

mány által elhanyagolt közbátorságot „Paraszt

') Ish-ánffy : Lihr. II. p. 16. — Boiifin. Dec. V. Libr. III. pag. 513.

') llonáth VvU'T : CnmnieDt. 237 lap.

') F>(lv .lánoH : Kis kúii Maj.sai n'Kisi'gok. l'j Mng\. Miizcnin 1H57|.IÍ.
kíit. fl.XXVI. laji.
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Vármegye" szervezésével rendezték •); — van egy

harmadik Kecskeméten fölül éjszakirányban a

városhoz két óra járatnyira Szentkirály pusztán, —
mely ha szürke homok területen feketülne, saját szi-

liérl lehetne magyarázni nevezetét ; de barna földön

,

emberkéz alkotta fekete halom nevének értelme-

zését másutt kell kutatnunk, — és hol találjuk azt

biztosabban másutt, mint Mátyás király gyzni vagy

halni szoktatott világhirtí Fekete Seregének e

vidékre is kihatott balvégzet kiirtatásában ?

Egyébiránt az ily történeti homályos emlékek

földerítése felöli gondoskodást, a gondolkozni sze-

ret és drága honunk, nemzetünk történetének föl-

virágzását a nemzeti becsülettel kapcsolatba hozni

képes hazafiak ügyszeretetébe ajánlom ; — hajlandó

vagyok továbbá azt is véleményezni : hogy a Fekete
Csehek 1492-ik évben Kecskemét várost is kifosz-

tották, s egyéb zsákmány között a város tizen-

harmadik századi régi pecsété Halasra ek-

kor jutott légyen.

11. Ulászló király gyenge uralkodása idétt történt

az 1514-dik évi pórlázadás is. Székely máskép

Dózsa György mellett vidékünkön szerepelt an-

nak egyik alvezére s rajongó tanácsadója Mészá-
ros Lrinc ceglédi lelkész, kit köznéven nagy
botú Lrinc pap nak neveztek. Ceglédrl a pór-

vezér Pest- és küls Szolnokmegyék minden városai

,

mezvárosai és helységeihöz egy jellemz felhívást

intézett, kapufélfáikra akasztatással
,
javaik prédára

') Az itt szervezett Paraszt V á )•m e g y e igen érdekös statútumainak

egy hiteles egykorú példáiija Kecskemét város levéltárában fn van,

mely^a II. kötetben közöltetni fog.



182

bocsátíisával s családiik kiiríatásával fenyegetvén a

pórhadhoz csatlakozni vonakodókat ') ; Kecskemétrl

csak szóhagyomány tartotta fón : mikép ama gyil-

kolva pusztító pórhadhozi csatlakozásra érdekük nem

levén , seink a fölhívásnak nem engedtek , söt ellen-

állást is kisérlettek ; Szeged város azonban , bizonyos

történeti adatok szerint, a keresztes pórhadnak nyil-

tan ellene szegült, s három ezer bátor halász, a többi

polgárokkal össze fogva , védte meg a várost.

Magyarország— melynek területe a nemzet lova-

gias vitézsége s öskirályai kormánybölcsesége által
,

.

fönlétének els pár százada alatt néhány mellék-

országgal nagyobbodott; mely népei jóléte mellett

Róbert Károly király kormánya alatt európai hirü

fényre jutott; melynek határa nagy Lajos idétt három

tengerig terjedt; mely Mátyás király fényes uralma

alatt világhír dicsségre emelkedett ; — e nagy ki-

rály halála után 30 év múlva annyira sülyedt , hogy

bizonyos bukásának beismeréséhez többé nem nagy

látnoki bölcseség kellett. — A királyi tekintély csök-

kenésével a korona jövedelmei, ezekkel kapcsolat-

ban a királyi dandárok létszáma s a török hódítás

torkában es végvárak védelme hanyagoltatott el;—
a déli melléktartományokat egyenkint foglalta el a

török ; — a nemzet nagy többségébl kialudtnak lát-

szott az si vitézség tüze, s a veszély örvényében

vonagló hazát néhány serényíí honfi megmenteni

már képes nem volt ; — a közép nemesség a furak-

kal folytonos cllenkedésben zajlongott, s míg ezek

önliaszonles gazdagságuk ölében hegyen völgyön

') Latin szövopót lásd Praynal : Kjiint. Troc. 'Idin. I. pjiíí. 85. Nro. 4 1

.

Matryanil Szalnyiiál : Magy. orsz. Tört. III. köl. 482 lap.
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vig'adtak, addig a szegény magyar királynak jó csiz-

mája sem volt.

Az 1524-ik évi kisasszonynapi országgylésen

már jelentkezett a hatalmas erdélyi vajda Szapolyai

János szepesi gróf befolyása alatt álló nemességnek

a királyi udvar, az országtanács és több gylölt

fpap s fúr elleni föllépése,— itt a király befolyása

nélkül, jöv évi szent Iván napra Hatvanban tartandó

tábor rendeltetett, melyre az összes nemesség fejen-

kint és fegyveresen megjelenni köteleztetett, s melyre

az egyházi s világi urak közül is azok, kik az ország

és király javát, a nemesség és saját maguk szabad-

ságát szívükön viselik, szintén meghivattak, fegyve-

res népeikkel , de külföldi hadak nélkül.

A király akadályozni óhajtván a hatvani fegy-

veres tábor összejövetelét, 1525-ik évi Május 7-re

országgylést hirdetett Rákosra, söt Június 5-én kelt

körlevelei által azt országszerte betiltotta, s helyette

szent Mihály napjára Budán tartandó országgylést

tzött ki ; — a hatvani mégis megtartatott , emezek

elmaradtak.

A kormány és királyi tekintély mily roppant hát-

rányával folyának le az ekkori országgylések ,
—

hazánk szomorú története mutatja. Hatvanban letéte-

tett a nádor , a korlátnok , az országbíró , a kincstár-

nok, és kényszeríttetett a király az újon kikiáltottak

megersítésére. A hivatalaiktól megfosztottak , külö-

nösen a hatalmas Báthori István elvett nádori méltó-

sága miatti boszüjában s a cselszövényes Thurzó

Elek volt kincstárnok törekedtek saját ügyöket s

ezzel a királyi tekintélyt, j cselszövény s újonnan
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szervezend mozgalom által elmozdítani , a hatalmas

erdélyi vajda pártját i)edig megbuktatni.

n. Lajos király a természettl jó szívet, nevelte-

tésénél fogva szép képzettséget, de egyik gondnoka

a korhely brandenburgi György markgróftiil némely

rósz szokásokat is nyert : mulatni szeretett , az orszá-

gos ügyekkel nem igen tördött s átalában naponkint

délig aludt; — ellenben a királyn, Mária osztrák

fhercegasszony, szép ésszel, sok eréllyel, és férfi

bátorsággal biró n volt , — a ki oly körülmények

közt s ily király mellett a kormányzatra nagy befo-

lyást gyakorolt.

A cselszövknek a királynt kellett mindenek

eltt megnyernik , s erre Thurz Elek vállalkozott

,

ki az udvar német embereivel közelebbi viszonyba

tevén magát , ezek által a királyn bizodalmához

férkezett. Ennek sugarlatából 1526-ik évi Martzius-

ban a király udvarát Vizsegrádra tette át, s így az

udvainak Szapolyai-párti emberei eltávolíttattak , Bá-

thori István volt nádor a nemesség között, Thurz

Elek a király és királyn irányában kezdték mííkö-

désüket.

Báthori és pártja a hatvani fegyveres gylés után

egy szövetséget alakítottak , melynek már ekkor

lekötelezett tagja mintegy kétszáz nemes és fúr,

székhelye Kecskemét, kitíízött célja a királyi

tekintély visszaállítása , a kormányzatnak az ország-

tanácstól függetlenül a király kezébe juttatása, Szíi-

))olyainak és pártjának megbuktatása volt, — átalá-

)jan az országos jövedelmek biztosításával a király-

nak szabad kezet és elegend jövedelmet szolgáltatni

a veszélyben lev haza megmentésére.
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Tlmrzó Elek e célzatról legelbb a királynt

értesítette, tanácsul adván: hogy a hatvani gylés

intézi ellen ktilbefolyással hagyjon föl, ez ellen-

hatásra ingerelné a másik pártot , mely akkor egye-

sülne, és megbnktathatatlan tömör testületté szilár-

dulna; hanem a nemesség között, a Szapolyai-párt

kebelében kell szakadást gerjeszteni,— a gyanyag
készen áll , csak vezér kell a szcrvezethöz s pénz a

kivitelhöz , — pótolja ezt a királyn : adjon pénzt és

vezért, s kezében a diadal.

Miután a királyn — ki az udvar és ország köz-

tudomására ekkor a kormánynak irányt adott — e

tervet helyeselte, közöltetett az a királlyal is. Lajos

elfogadta, a „Kecskeméti Kalandos Társu-

lat" szövetségi okmányát kiállíttatta, azt király és

királyn aláirtak , a szükséges pénzt utalványozták

,

Tárcái Miklóst a szövetség élére állították, vezé-

rekül négy kapitányt s vezet szónokul Ártándi

Pált kinevezték. A szövetkezett 200 nemes és úr

fölfegyverkezve, nagyszámú saját kíséretével Kecs-

keméten megjelent, a szükséges jelszavakról és

költségrl gondoskodva lön , s Kecskemét egész

polgársága, mint a társulat küls tagjai, csatla-

kozott a szövetséghez.

A ,,Kalandos egyesület'' eszméje nem volt

egészen új és szokatlan : német ország több vidékein

már századok eltt voltak ilyetén társulatok , melyek

minden hónap elején bizonyos helyen gyülekeztek,

elhalt rokonaik s barátaikért imádkozás és ájtatosság

után lakomázás végett, s a hónapok elejének „Ka-

len de" (Calendae) latin nevezetétl vették a „Kalan-
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dos" nevet '). Magyarországban is divatban voltak

az egyesületek es szövetkezések; de miután azok

törvény által eltiltattak '') , valószinüleg a kecskeméti

társulat azért nevezte magát „Kalandosának, hogy

e címmel célja lepleztetvén , törvénybe ütköznek ne

láttassék. — A budai udvarnál tartózkodott pápai

követ egyik jelentése kapcsában e társulat szervezeti

okmányát Rómába megküldötte s bírjuk ugyan e je-

lentés másolatát, de az abban említett okmány hiány-

zik. Több adatunk van arra, hogy a király és királyn

engedményezésével keletkezett, s hogy azoknak és

az országnak is javát célozta; ezekbl szóvivjét

Artándi Pált, fvezérét Tárcái Miklóst ismerjük; de

négy kaj)itányai közül csak egyik, Martonosi Pös-

tyéni Gergely nevét tudjuk, ki a négy közül egy-

maga menekült a mohácsi vérmezörl ^).

A pápa követe báró Burgio — minden titkolózás

dacára értesülvén a szövetségrl — figyelmeztette a

királyt és királynt: mikép saját tekintélyöket koc-

káztatják , midn alattvalóik háborgását ilyetén szö-

vetkezések engedményezésével gyámolítják , — fát

hordanak a tzre, mely az üldözöttek ellenhatása

ííltal még elolthátatlan lángra kelhet; de király és

királyní) azt felelték : hogy k ez által egyszer min-

denkorra békét akarnak eszközölni, s aztán sürgs

ok nélkül országgylést nem egyhamar tartandanak.

152G-dik évi szent György najyára kitzött or-

szággyillésen elszer is a Kalandosok jelentek meg

nagy számú fegyvereseikkel s a kecskeméti nép-

') Közhasznú I'snicrotok tára VII. köt. 6 lap.

') Kovachicli: Sylloírc Dcrrctor. Coniit. 1446: arf. ti. — 151'J: art. 44.

') I'ray : Kpist. Proc. I. pap 410. és III. köt. 140 lap. — Jászay : Maj:}

Nemzet napjai a niühác^i xY-sz után. I. köt. 1^0 lap.
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pel, — következett két napon Budán a szent János

templomában összejövetelt tartottak s az országgy-

lés teendirl tanácskoztak. Artándi Pál volt a szó-

nok. Az j nádor Verböci István letétele fölött átalá-

ban megegyeztek, s Bradarics István j korlátnok

ellen is kikeltek. Negyednap múlva az országgylés

megnyílt, s itt a Kalandosok Tárcái Miklós által

szövetségüket az egész összegylt nemesség eltt

fölfedezték, okul adván, hogy a nemesség szabad

tanácskozásának hatalmasok által megkisérlett kor-

látoztatását megszüntetni s az összes nemesség meg-

hivatását kieszközölni , volt légyen szándékuk. —
Zajos lárma emelkedett Verböci ellen, kinek a nemes-

ség a királytól fejét kérte, — Szálkai László eszter-

gami érsek és Bradarics István szerémi püspök s

királyi korlátnok ellen is kifakadások történtek, de

eredmény nélkül ; — Verböci hivataláról lemondott

,

Báthori a nádori méltóságba visszahelyeztetett, s

miután következ éjen Verböci István ipával Szobi

Mihállyal együtt elillant, mindketten hazaárulóknak

bélyegezve számzettek és javaik elkoboztatni ren-

deltettek; — az országgylés ez után 100 képviselt

a király mellett hagyván, a Kalandosok seregével

együtt eloszlott, azon csalékony öntudatot vivén ma-

gával, mintha 36 év zavaraiból királyt és hazát ki-

segítette volna ').

A mi még következett— eme zajongások ered-

ményét— mondja el helyettem egyik ünnepelt törté-

netirónk : „Mi után a királyság oly régóta esengett

,

azt a nemesség megadta neki: szabadságot kormá-

•') Lásd ezekrl : Engcl III. 272. Horváth Mihály II. 357. s köv.

Szalay III. 565 s köv. lapok.
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iiyozni, a mint jónak látja, megmenteni az országot

saját belátása szerint, a pártos urak és nemesek gátló

befolyása nélkül. S a királyság az els lépésnél,

melyet tenni akart , érzé tehetetlenségét , és a rendek

elébe álla , mondván : segítsetek , hogy kormányoz-

hassak , hogy az országot fenyeget veszélyekkel

megmérkózhessem. Ekkor tanácsot adtak, de a ta-

nács odvasnak találtatott; és végzéseket hoztak, de

a végzések szakasztott másai voltak a múlt évek

végzéseinek,— csak annyiban eltérk tülök, mennyi-

ben rend nem volt bennök, s mennyiben az egyik

végzés ellenraondott a másiknak. A vak is láthatta

,

hogy ez a király és ez a nemzedék nem fogják meg-

menteni az országot. A rendek óvást tettek, hogy k
kimutatták felségének a szükséges jövedelmeket,

és hogy kérve kérték , élne királyi hatalmával ; ha az

ország veszendbe menne, ket ne vesse okul a világ.

A király pedig kinyilatkoztatta, hogy a kimutatott

jövedelmek nem elégségesek; tenni fog annyit,

mennyit tehet, de lehetetlenségre nem köteleztethetik;

óvást tesz is: ha gyász éri az országot, ne kérjék

tle számon, adjon számot a biíns." ')

E volt eredménye az 1526-dik évi szent György

napra hirdetett s Rákos mezején legeslegutol-

jára tartott országgylésnek, melynél a

„Kecskeméti Kalandos Szövetség" s közte

Kecskemét város polgárai szereplettek, —
és négy rövid hónap múlva bekövetkezett az örökre

gyászos emlék mohácsi veszedelem.

') Szalay : Mayy. orsz. tört. III. 570 lap.



ORLEVELTAR.



Haec, atque talia praestare in anirao quidem firmiter propositum

liabui, atque studui etiam ea diligentia, quam vitae meae

ratio, et sortis conditio admittebat, ea sinceritate, qiia rcli-

giosissiraus antiquitatum sorutator iiti debet, qiii multa ad-

huc detecturae posteritatis de se iudicium reveretur.

Kovachich : suppl. ad. vest. Coniit.

Tom. I. pap. X.



1075. I. Géza király szent Benedek Garam melletti aiuít-

ságát alapítván, többi javadalmak között annak adomá-

nyozza dunatiszaközén s a tiszaparton Csany helységet és

Fels-Alp ár pusztát, mely utóbbi jelenbeli Kecskemét

város birtokában van. ')

In nomine sancte Trinilalis el individiie Unitatis, Palris

et Filii, et Spirilus Sancli. Ego Magnus, qui et Geysa

supremus Hungaroium Dux, poslea ver gralia Dei rex

consecratiis , Belae regis filius, cernens hujus seculi hona

esse momentanea, superna autem esse perpelua, magnó

amoris desiderio ecclesiam construere adoplavi ad laudem

Dei, et sanclae Mariae semper virginis, sanclique Bene-

dicti
,

purissimi monachorum palris, ac ducis; illique fa-

venle Deo, monaslerium conslilui. ígilur ipso opilnlante,

qui omnia fecit, ad praedictum Sancli Benedicti monasle-

rium, lieredilales in lerris cuilis et incultis, vineis ac vine-

lis, pratis el pascuis, aquis aquarumve decursibus, pisci-

nis el piscaluris, servis et minislris, atque iributis, cele-

risque bonis subsequenlibus, contuli alque dedi. El hoc

omnibus Episcopis, Abbalibus, neonon et Principibus regni

noslri notum fieri volui. Terram, per cujus médium transit

tlumen, quod vocatur Gron, ubi eliam Ecclesiam B, Bene-

') Fejér : Cod. Dipl. Tom. I. pag. 428. et sequ. — Ezen alapítványleve-

let átiratván megersítették : II. István király 1124-ik évben ; n. And-

rás király 1217-ik évben; és Miksa király 1570-ik évben; legutóbbi-

nak eredetié fn van az esztergami érseki levéltárban , melybl jelen

másolat is vétetett ; a helynevek leiratában mutatkozó különbség föl-

tüntetése miatt II. István király példányának ugyanazon szavait (Cod.

Dipl. Tom. II. pag. 67.) jegyzetben adom el, Fels Alpár puszta

'gyes részeinek mai neveit hasonlóképen.
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didi conslruxi; ciim sylvis el venalioniUis, aquis, pisca-

lionilius, ciimulalionibus , alqiie omnibiis commodilalibus,

et ulililütibus, in praedictis sylvis, aquis et lerra, qiiae

nunc sunl, el in fulurum íieri polerunl, dedi cum propriis

cerlis metis ac terminis. pag. 433. Dedi eliam ter-

ram, qnae adjacel cirea aquain
,
quae vocalur Tiza, cum

ip.so iliivio Tyza , super qiiam terram est villa Piscatoruni

nomine Chonii '), lialiens ecclesiam parochialem con-

struclam in honorcm salulilerae Crucis Chrisli Jesu
;

qui

piscatores piscantur Tiza ; in eadem autem lerra ex ulraque

parle Tizae sunl piscinae
,

quarum haec sunl nomina;

Oslra '^), Wosue ^), Sarnsloii ^), Ivemby ^), Saperies ^),

SulmosO, Eczetova^), Silu ^), Erink '"), Handurlou ").

Ilujus lerrae lermini hi sunl: piseina Zurga ''^) dividit ter-

ram Sancli Benedicli ab aliis : deinde pars lerrae Sancli

') Csany irányában nemcsak II. István király 1124-ik évi oklevelét

vagyunk képesek irányképen fölvenni , hanem Róbert Károly király

1326. évi hatánijitási parancsát , CCoil. Dipl. Tom. YUl. vol. III. pag.

136.) és Zsigmond király 1415-ik évi taniiszedési s njra-igtatási ])aran-

csát is. (Cod. Dipl. Tom. X. vol. V. pag. 609.) Elbbiekben az erede-

tileg tiszai halásztelei) C h o n u~ C s a n y , utóbbi oklevélben

Chontelek~Csantelek néven fordul elö; — Róbert Károly ki-

rály oklevelében Csongrádmegj-ébeni helyzete, s Puszta-szer~ Z w r

,

és Tömörkény pusztákkali szomszédossága ; Zsigmond király pa-

ranCTilevelébeu pedig eme szomszédhelyekön kivül azon érthetetlen

tiszaparti részletes helynevek is jobban értelmezve jönek elö , melyek

értelmét I. Géza és II. István királyok leveleikbl még csak hozzá-

vetleg sem biruánk kiokoskodni. — C s a n y t meg kell különböztetni

a Hevesmegyei híres dinnyetermeszt Csány helységtl.

') II. Istvánnál Ostra; Zsigmondnál Osztóra.

^ Wosve

;

— Velveö.

') Sarustou

;

— Sárosthó.

') Kenby

;

— Kcrebeö.

•) Saperies

;

— Hapernyás.

') Sulmos

;

— Sol}Tno8.

") Eretova

;

— Eczetova.

*) Silu

;

— Filo.

.0) Ertue

;

— Krteöve.

"> Handiirton; — Nádortt'i.

"> Zuzga

;

— Zraga.
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Benedicli in monte Bresbry '), juxla villáin Cenlurionis,

qui vocatur Deucha ^) ; ilem a piscina, quae vocatur

rolunda. Iteni alia lutea piscina partém Sancti Benetlicti

separat a villa Martini. Item de Micháele quodam Vztnra ^)

signum divisionis est alia piscina Woswe '*)
,
quae eliam

in partém S. Benedicli devenit; ilem a íluvio Hiaen ^),

qui separat Cheringradenses ^) ; cujus Hunii ^) pars Sancti

Benedicli est dimidia; ilem Enuntou ^), quae est in parte

Sancli Benedicli, cum Gehgy ^) supra ripam Tiza, ubi

niunlur partes Sancli Benedicli '") Dedi et aliam terram

circa eamdem aquam Tiza, quae vocatur A Ipar ") cum

propriis terminis; qui lermini ita dividunlur: primum a

ripa Tizae procedendo ad quasdam arbores est terminus

cum episcopalibus Sanctae Mariae Vaciensis Civitatis, de

praedicto lermino Sinislra pars est sanctae Mariae Va-

czensis: dexlra autem pars devenit in partém Sancli Be-

nedicli, mediante via usque ad monticulum, in cujus ver-

tice fovea est; postea cum Beche fratre Drusba '^) sepa-

rata est terra juxla magnam zeccum '•'), unde a sulco

dividitur in duas partes, usque ad arborem Vergudi ''*);

ubi finiunlur partes Cseringradiensium '^) civium in via

Zonouk; exinde ver cum Tezin '^) qui equos regis

') II. Istvánnál

:

Praesbry

;

Zsigmondnál

:

Perfucterii. (?)

Deucha

;

— Dencsa.

') Uztura

;

— Ustura.

') Wolwe

;

— Velveö.

') hicen

;

— Hiven.

^ Cseringdenses ; — Cernegradien.

') - cujus flnvii

;

— cujus fluvii.

") Enuutou

;

— Kunothó.

") Gehgyz

:

— Gelghy.

••) Csanyiak! ismeritek-e még e tiszaparti helyneveket?

") Ez Fels Alpár puszta, Kecskemét város birtoka.

") Az alpári rét egy része, Tiszának Úgh helység átellenébeni hajlatá-

nál, most Durma nevet visel.

'^) Az 1124-ik évi példányban : Zetum C?)

'') Ugyanott: Tergudy (?)

'^) U. 0.: Cheringradensium.

"*) U. 0. : Z e z i n , — a királyi ménes csikósa.

Kecskemét v. törf. I. köt. 1

3
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cuslodit, in superiori parte juxla eanxlem viam lermi-

niis est ; deinde per puteum quemdam , ubi salices sünt

,

accipimus usque ad vineas, quae in partém Sancti Bene-

dicti deveniunt ^). Deinde partes dividuntur inter Comila-

lum Cseringradensium , et Episcopatum Sanetae Mariae Va-

censis, ubi erant arundines, et foenuni Regis ^), atque

virgae. Postea per Sarchuez^), id est aquam, pars Sancti

Benedicti est; in cujus capite fovea facta est; deinde jiixta

aquam majoris Alpdr '*). Sancti Benedicti terminus est.

Exinde super capul ejusdem secus viam fovea facta est;

et postea super ripam Tissae, postea salices Nandirdi ^);

in partém Santi Benedicti deveniunt, usque ad vadum
quoddam, ubi adaquantur equi^); deinde aulem

circuit angulos Tissae, perlransiens prope quamdam insu-

lam; usque ad sylvam salicum, quae tota cum insula

praedicta devenit in partém Sancti Benedicti, usque ad

vadum, ubi in villám Kurth transitur, ibique

terminantur metae Sancti Benedicti ^). Juxta quam

etiam sylvam unum Hudvornicum meum , Bocz nomine

,

') Felsö Alpáron 1075-ik évben szöllös kertek is voltak.

*) A királji ménes számára takarított széna.

^) Az 1124-ik évi példányban: Surchuer, azaz: Sark-ér, vagy Sarok-ér;

— a szikrai vendégfogadónál a Tisza éles szögletbeni hirtelen ka-

nyarodása ilj-etén sark ot képez.

*) Nagyobbodik Alpár; azaz Alpár helység.

^) Az 1124-ik évi példánj'ban: Nandredi; talán Nádrét, vagy Nádasrét?

'') 1075-ik évben a Sági sziget irányában tiszai átkel révvel is birt az

alpári puszta, mely mellett a királyi ménes itatója volt.

') Az itt említett sziget, a ma is fönlevö Sági sziget, mely alább

névszerint elfordul , akkor is Felsö Alpárhoz tartozott , mint késbb

,

míg 1836-ban a város által cserébe adatott a Tisza-Úghi uradalomnak.

E helye az oklevélnek azt is igazolja: hogy 1075-ben és még száza-

dok múlva is. Fels Alpár határában foglaltatott a szomszéd Bg
vagy Kerek tó -domb novii puszta is, mel)' jelenben az abonyi ura-

dalomhoz tartozik ; világosan emliti ugyanis ez alapítványlevél alább

Kerektó (Lacus rotunda) alkatrészét Felsö Alpárnak, valamint azt

is emliti : hogy az apátságnak adományzott alpári terület határa a

Kürt helységbe átkel révnél végzdik, jelenben pedig

Tisza-Kürt helység Alpár puszta fölött, Kerektó-dombnak is föls

réHzo irányában fekszik.
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quem ad serviendum cum duobus fralribus suis praedicto

monasterio Sancli Benedicli obtuli, manere constitui; legem

sibi staluendo, ut lerminos ejusdem terrae Alpár, quia

magni et longi sünt, populosque et piscinas, inlra eosdem

existentes, defendat et custodial '); ex alia ver parte

Tizae villám, quae dicilur Sági, cum terra sua, merca-

tumque in eadem cum vado liberó, nullusque de hoc par-

licipelur , nisi solus Abbas , dedi cum propriis terminis

,

qui termini ita dividuntur : primum ubi fluvius Huger de

aqua Tiza egreditur, qui circuit totam partém aquae

Kelekun ^) juxla Aruch ^), dividens usque ibi, ubi pis-

cina '*) quae cum tota insula in partém Sancti Bene-

dicti devenit; deinde Taka mons terminus est, usque ad

alium montem nomine Sorul ; exinde ad quemdam fontem

,

cujus decursus terminus extilit, quod adusque circumveni-

ens intrat ad eumdem fluvium Huger; postea donec idem

fluvius Huger decurrens prope villám Kurth; quam supra

dixi, et cadit in Tiza, ultimus terminus est. Praedicti

ver Alparienses quasdam piscinas, quae in ipsorum ter-

minis versus decursum Tiza ascendendo existunt; quarum

nomina sünt haec : Kusticza ^) , Kerekts ^) , Sokord ^)

,

') Az alapító király Fels Alpárt nagy és szélesen kiterjed birtoknak

mondja, és a Sági sziget irányában lev füzes erdnél lakást tartó

Bocz nev Udvarnokát két testvérével együtt az alapított apátság

szolgálatába bocsálja , törv'ényül szabván nekie , hogy a birtok hatá-

rait s azokban lev népeket és halastavakat rizze és ótalmazza. Való-

ban Böggel és Kerekdombbal együtt Fels Alpár roppant teralet volt.

Most Alpár 8,777, Bg 11,015, Kerekdomb 6,599, Öszvesen a három

26,391 hold teijedelmü,

*) Az 1124-diki példányban: Kereknn; helyesebben talán Kercktou
~

Kerektó.

') Árok.

'•) Az 1124-iki példányban : ubi piscina SciIu~Szil.

*) Talán Kis-tisza? így neveztetik ugyanis közn}'elven a szikrai ka-

nyarulatnál Alpárban a holt Tiszának egy régi medre.

') Az 1124-iki példányban: Kerektou, azaz Kerektó; most is meg

van a B ó d v á n y-tóban.

") Sokord~ Csokord ; valószínleg a mai Korcsolya stó, a lakiteleki

csszház mellett.
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Kéklou '), Horgas ^), Halaslou •*), Fejerlou ^), Egres ^),

cl Hosomier^), ac fluvium Tiza, cum profundilalibus suis,

') E szó ki van hagjrva az 1570-iki példányból, de megvan az 1124-iki-

ben , melybl átvenni jónak láttam ; mai kimondással Kéktó ; azonban

ez valószínleg a mai Kuckó a szikrai korcsma mellett.

*) Horgas ,
jelenleg Görbe-ér, mely a Tisza felöl úgynevezett Varjú-

hát ne\ü dombot hasitja.

^) Halastó, most is igy neveztetik a Bódvány egy része, melyben

mindig van hal , midn vize nincs kiapadva.

•) E nevezet jelenben nincs meg az alpári határban.

*) Ennek neve is kiveszett.

*) Az 1 1 24-iki példányban: hosionec; mindkett hibás, aHosomier
inkább hasonlít a Három ér nevezethez, mely ma is meg van a

holt Tisza mellett.

Eme sok rontott, vagy hibás olvasatú helynevekre aztán föl illik

Horvát Istv'ánnak eléggé nem ismételhet figyelmeztetése : mikép régi

mag5'ar oklevelekben némely bet oly nehéz különböztetésü az isme-

retlen tulajdon nevekben , hogy gyakran csak a mostani geographiai

nevekbl lehet az olvasást eligazítani , vagy több ugyanegy helységrl

Bzóló oklevelek által. Tud. Gyjt. 1819. X. 94.

Fels Alpár pusztának Tiszára dülÖ részei jelenben következ

helynevekkel bírnak

:

Szék-hát, fels részen a kerekdombi határon.

Varjú-hát, ug5anott a Tisza felöl.

Görbe-ér, a Varjú-hát nev emelkedést hasitja.

Lapát-ér, föntebbinok közelében.

Gémes, a rét java, hol legszebb nád terem.

Lepény-tó, Gémesnek Tisza felöli része.

Tökös- tó, vizitök levéllel van födve nyaranta, innen veszi nevét,

— ki nem apad soha.

Csurgó-ér, föntebbi mellett a Tiszába ömlik.

Durma, Tisza felöl Úgh helység átellenében.

Korcsolyás, a Tökös-tó alatt.

Bódvány, a holt Tisza fölött.

Kaján kó, így neveztetik azon meder vagy árok, mely a kecske-

méti határból a Gát-ér medrét Tiszáig folytatván , Alpárban Tasi gát-

ján a Tiszába ömlik.

Csikós -hegy, a szentlörinci hatánonalon ocy dombhát.

Kuckó, a Tiszának igen hirtelen kanyarulatánál a szikrai korcsma

mellett.

Kerektó, a Bódványban.

Hármas-ér, a holt Tisza mellett.

Halastó, a Bódványban.
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quanlum in lerminis praediclarum lerrarum Alpár el Ságy

existunl; sicut antea consveludo fit, cum ipsis hominibus

de Sagy, quoties Abbati placuerit, communiter piscabun-

tur, alias aulem piscinas, quae infra decursum ejusdem

fluvii Tiza exislunt, praedieti Alparienses per se ad prae-

eeptum Abbalis piscabuntur slb. Anno Domini Mille-

simo, sepluagesiino quinto. Piaesenle Ladislao Duce, ger-

inano meo charissimo, slb.

2.

1353. Kecskemét mellett lev Ágasegyház pusztát— mely

jelenben egy tizenkettedrész Mán Kecskemét város, illetleg

itteni egyesek birtokában van— mint lakosok nélkülit és

királyi rendelkezés alá tartozót, L Lajos király kún hivé-

nek Karla Jánosnak adományozza.

Nos Ludovicus Dei Gratia Hungáriáé, Dalmaliae, Croa-

liae, Ramae, Serviae, Galiiciae, Cumaniae, Bulgariaeque

Rex, Prlnceps Salernitanus, el lionoris ac montis Sancli

Angeli Dominus. Omnibus Chrisli fidelibus praesenlibus el

fuluris praesenlium notiliam habiluris Saiutem in omnium

Salvatore, Memóriáé coramendantes significamus tenoré

praesenlium, quod Joannes, liiius Stephani, íilii Karla,

Cumanus fidelis nosler, ad noslrae Serenitatis praesentiam

accedendo, suasque fidelilates et servitia noslrae Majeslali

raullipliciler exbibitas et impensa proponendo, quandam

terram seu possessionem Ágasegyház nominatam prope

possessionem Ketskemét vocalam existenlem, asserens

ipsam vacuam, ut dicilur, et habitatoribus destitutam,

Sólymos, Alpár helység határán.

Szikra, hol vendégfogadó és kirakóhely van épületfák, malom-

kövek stb. számára.

Lakitelek, a Bódvány és Korcsolyás fölött, mely 200 év eltt

Lak -alj nevet viselt.
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noslraeque collatiüiii de jure perlinenleni

,

a nobis sibi

dari postulavit ele. Dátum Budae feria sexta proxima post

Dominicam Oeuli. Anno Domini Millesimo trecentesimo

quinquagesimo terlio.

A Forgách grófok levéltárából így csonkán közli Fejér

György: Cod. Diplom. Tom. IX. Vol. U. pag. 232. CXIÜ.

3.

1389. Zsigmond király rendelete Szer helység földesurai-

hoz, melyben azoknak meghagyja: hogy Buda és Félegyháza

felé a sáregyházi úton járó-kelÖ szegedi polgárokat szabadott

és akadálytalanul utazni engedjék; egyszersmind tiltja: hogy

azokat Szer helységben szedetni szokott útvámmal terhelni ne

bátorkodjanak , mert különben az említett vámszedési jogot a

szegedi királyi vár javára tlük elkoboztatni fogja.

Propria Commissio Domini Regis.

Nos Sigismundus Del grácia Rex Hungária, Dalma-

cie, Croacie ele. Marcliio Brandenburgicus ele. Memorie

commendainus : Quod quia nos ex serié effieacissimarum

litterarum olim Serenissime Principisse Domine Elisabelh

senioris Regine Ungarie ele. malris nostre carissime felicis

recordacionis fuimus informálj, ul elves nostri Zegedi-

enses cum rebus et universis bonis ipsorum mercimonia-

libus, aul aliis quibuscumque versus Budám, Feel egy-

ház, vei aliquas alias parles illac lendenles, per viam

Saaregyhaaz vocaiam , el eciam alias vias ex prisline

liberlalis eorum praerogativa
,

grácia eis concessa , libere

cl pacilice iransiius eolum fecerinl, et pro nunc facere

possinl : Ideo vobis nobilibus de Zer nostris lidelibus,

lirmis damns regalibus sub praeceplis, qualenus ip«os civcs

iioslros de Zeged per vias ipsorum luacdiclas, ab anli-

qiio oousvelas, cum eorimi mcrcibus, cl bonis ac rebus
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quibuspiani libere el sine omni impedimento gressus ipso-

rum facere permittere debeatis, sine impedimento, moles-

tia, et contradiccione aliquali, nec eos ad tributura vestrum

in praefala villa Zer nuncupata exigi consvetum praeten-

sione compellere silis ausi modo aliquali , alioquin scituri

constanter, quod si secus in praemissis í'eceriiis, extunc

dictum vestrum tribulum pro nostra Majestate occupari, et

ad castrum nostrum Zegediense applicari íaciemus incun-

ctanter; aliud igitur facere non ausuri in praemissis. Dátum

in villa Utuyn ^) Sabbatho proximo ante Dominicam Ramis

palmarum. Anno Domini 1389.

Az eredeti szab. kir. Szeged város titkos levéltárában riz-

tetik. — Ez oklevél Kecskemét várost annyiban érdekli , hogy

az itt említett Szer, ma Pusztaszer fele részét Kecskemét

örökül birja.

4.

1415. Zsigmond király neje Borbála királyn rendelete

Kecskemét városban mint saját birtokán lev vámszedöihez

,

melyben azoknak meghagyja : hogy miután férje a király

Szeged város 'polgárait mindenütt az ország határai között

vámmentesekké szabadságolta, midn Kecskeméten átutaznak,

az részére azokat semm.inemü vámfizetéssel terhelni ne bá-

torkodjanak.

Commissio propria Dominae Regináé.

Barbara Dei grácia Romanorum, ac Hungáriáé Regina,

Fidelibus suis Tributariis, in Civitate nostra Kechke-

meth vocata, pro nunc constitutis, et in futurum constitu-

endis, eorumque Vicelributariis praesenlium noliciam habiluris

salutem et gráciám. Noslre Clarilalis venientes in praesenciam

íideles nostri providi viri Nicolaus dictus Farkas, et Johannes

Pellifex cives Civitatis Zegediensis sui ac universorum cetero-

') Utvyn — Öttevéuy, helység Györmegyében.
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rum Ci vilim et liospitum ejusdem Civilalis in personis, noslre

per modum querele significare studuerunl Serenilali : Quod

licel Serenissimus Princeps et Dominus Dominus Sigismun-

dus Romanorum Rex semper Augustus, ac dicti Regni

Hungarie ele. Rex, Dominus et Conthoralis noster carissi-

mus juxta vim et formám sui generális decreli, per ipsum

unacum Praelalis et Baronihus, ac pocioribus Regni sui

proceribus salubriler edili et stabilili, ipsos ab omni tribu-

laria solucione in quibuscunque Civilatibus, Oppidis, et

villis, necnon iribulorum locis Regiis, et nostris Regina-

libus exigi solita, medianlibus aliis suis lileris, superinde

confeclis, et emanatis liberaverit, exemerit, alque suppor-

talos habere voluerit : lamen vos dictorum Civium Zegedi-

ensium liberlalibus, et liberlalum praerogalivis, per dietum

Dominum noslrum Regem ipsis in hac parle dalis, el pro

eisdem denuo et iterum ex novo cencessis , minimé allen-

tis, el in nulla observalis, dum ipsos aul familiares eorum

cum rebus suis mercimonialibus ad locum dicti tribuli

nostri in praefata Ci vita le noslra Kechkemelh
exigi soliti venire conlingeret, Iributum ab ipsis et fami-

liaribus, necnon rebus mercimonialibus eorum exigeretis

indesinonler, el exlorquere non cessarelis, in ipsorum

praejudicium, necnon praediclarum liberlalum eorum con-

tompUim, el delrimentum satis rnagnum. Nolenles ver

memoralos Cives jam dicle Civitalis Zegediensis conlra prae-

libatas eorum liberlalum prerogalivas
,
per anlediclum Do-

minum Doslrum Regem ijtsis alias dalas, et iterum pro

eisdem renoválás, per indebilam tribuli exaccionem, per

vos vexari, lurbari, el dampnificari
,

quin pocius hujus-

modi eorum liberlalum el graciarum praerogalivis inviola-

bililer, el illibale debere gralulari. Ideo Fidelilali veslre

firmo noslro Reginali damus sub edicio, onmiiio volenlcs,

qualenus a modo deinceps, et in anlea quandocumque,

et quociescunique praefalos Cives Zcgedienses, aul fami-

liares eorum, praesencium videlicel exliiliilores, cum re[)us

i[>sorum mercimonialibus, ad locum praedicli tribuli

iioslri venire conligeril, nulbun iributum, iiullamve Iribu-
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tariam solucionem ab ipsis, ac familiaribus, necnon rebus

eorum mercimonialibus, contra praemisse überlalis eorum

praerogalivam petére, recipére, et exigere, petique el

exigi facere, quovis quesilo colore praesumatis, neque silis

ausi modo aliquali, sed sinalis eosdeni, juxla vigores dicla-

rum lileraruin Regalium super praetacla libériáié eorum

confeclariim , de Joco dicti Iribuli nostri cuni rebus

eorum mercimonialibus, absque iribuli cujusvis perceplione

el exaccione libere, paciíice, el sine aliquali impedimenlo

ire, proficisci, el perlransire locies quocies ipsis expediens

fuerit , et opporlunum , et aliud facere non ausuri noslre

gracie sub optenlu, praesenles quoque post lecluram sem-

per reddi edicimus praesentanli. Dalum Constancie feria

sexta proxima anle f'eslum beatorum Fabiani el Sebastiani

Martyrum , Anno Domini Miliesimo , quadringenlesimo

quinto decimo.

Szab. kir. Szeged város titkos levéltárából.

5.

1423. Zsigmond király védlevele a szabadszállási és buz-

gánszállási Kánok részekre, melynélfogva Körös helység föl-

desurait, néhai Illósvai Lestár nádor fiát Györgyöt , s Györ-

kéi Dezs fiait Lestárt, Lászlót és Jánost, úgyszinte azok tisz-

teiket s vámszediket , valamint Kecskemét királyi mezváros

biráját, esküdteit, minden "polgárait és lakosait eltiltja: hogy

a Krös helység és Kecskemét mezváros határán szállásaikra

átkel Kunokat háborgatni, akadályozni , magukat vagyjószá-

gaikat letartóztatni , vetéseiket s kaszálóikat lelegeltetni , ösz-

szetöretni, s említett Kunok fölött illetéktelenül bíráskodni ne

merészeljenek- hanem ha ellenük valakinek keresete volna,

azt azok rendes bíráik vagy kapitányaik eltt intéztesse el.

Sigismundus Dei Gratia Romanorum Rex Semper Au-

guslus, Hungáriáé, Bobemiae, Daimatiae, Croatiae etc. Rex.
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Fidelibus Noslris Egregio Georgio Filio quondam
Leustachii Palatini de Illswa Comili Nostro Zoliensi,

Leustachio ac Ladislao et Joanni Filiis Desew
de Gerke, necnon Ofticialibus et Tributariis ipsorum in

eorum Possessione Kewres pro tempore conslitulis.

Ileiü Judici et Juratis, caeterisque Civibus, et

universis Hospitibus Oppidi Nostri Kechkemet
vocali, Salutem et Graliam. Nostrae Majestatis veniens in

conspectum Fidelis Noster Laurenlius, fiiius Anlonii, Coma-

nus Noster in Zombathzallas commorans, sui et uni-

versorum aliorum Fidelium Comanorum Nostrorum in

Descensibus Zombathzallas') et Buzganzallas^)

appellatis residenlium, Lajos Filii Baltha Capitanei eorun-

dem in persoois, Nostrae Majestati exponitur cum querela:

Quomodo Vos ipsos ab usu Terrarum, Foenilium, Rube-

torum, et caelerarum utilitatum intra terminos ipsorum

Descensuum et Praediorum Mindzenth ^) et Bodoga-

haza*); in quorum faciebus ipsi Descensus locati habe-

') Zombathzallas, valószínleg a mai Szabadszállás.

^)Buzganzallas~Buzgánszállás; nem Bugac, mint Fe-

renczy Jósef Pestmegj-e helynévtárában (Buda 1844. 16 r.) 66. 67. lap

(•s a Tud. Gyjt. (1838. IX. köt. 54 lap.) értekczöje hibásan állítja, s

Jerney János is (Kel. Ut. I. k. 303. azonitja ; — Horváth Péter szerint

(Comm. 132 lap.) Bugac már 1465-ben Bugacháza néven fordul

elö , s most is a kiskunsági puszták közt fekszik ugj'an , de Pest-Solt-

megyéhcz tartozik , a kecskeméti járásban ; Buzgánszállás jelen-

leg Csongrádmegyében Szeged alatt a Szentpéteri pusztával egj-esitve

ott találtatik , hova kiskunság alsó csúcsa ma is beszögellik. (Új Magy.

Muz. 1857,. I. köt. 460 lap.

•*) M i n d z e n t h zi M i n d s z c n t
;
puszta Pcst-Soltmegyében , Solt me-

zváros és kiskun Fülöpszállás között, hajdan kiskunsághoz tartozott,

most azon kivül , de éi)en határán esik.

*) Bodogahaza; Horváth Péter és Ferenczy Jóscf szerint Boldog-

asszonyháza, most Márcháza, vagy Máriaháza. Ha ez

állítás igaz volna, úgy c puszta Pcst-Soltnicgyébon Solt mezvároshoz

éJHzakkdotre , épen a mai kiskunság határán állana, s talán e hely-

zetbl tí'ijékozták magokat a nevezett irók ; de minek erötetnénk e

szómagy.irázatot V Boldogháza jelenben is megvan mint puszta

Jászberény alatt, mely az 1466-iki határjárási okiratban Boldogfalva,

14.58-iki oklevélben pedig mai nevén fordul el. (Horváth P. Comment.



203

rentur, necnon quorumdam adiacentium Praediorum, vide-

licet Gengelteleke '), Cliokashege % Harazthya ^),

Lamylha *), Belcherhorlian ^), Kun Jakab

218 lap.) Mivel azonban e Boldogháza az 1423-iki ezen védlevélben

megnevezett többi helyektl egészen más irányban , távol és külön , s

nem is kiskun, hanem jász kerületben fekszik, nem lehet az ugyan-

azonságot reá fognunk ; aligha hibázunk azt mondván , hogy ez a mai

Bo dogl ár puszta kiskunságban, Majsa mezváros és Szánk puszta

mellett.

') Gengelteleke; Horváth Péter, Ferenczy, Jerney is így; Fejér

Györgynél (Cod. Dipl. X. VI. 540.) talán sajtóhibából Gergeltelke.
Valamennyi rósz ; s alig egyéb az eredeti oklevél hibás olvasatánál : a

hosszú, írott g alakú németes régi h bet, nagy C után, könnyen

írott G alakot olvastathat még a gyakorlottabb oklevelészekkel is. Itt

az eredeti adná meg a kell felvilágosítást , melybl kitnnék : hogy

e helynév nem egyéb mint Chengeltelke, a mai Csengéié
vagy Csöngié puszta , sz. kir. Szeged város birtoka Csongrád-

megyében, kiskunság tszomszédságában, Majsa mezváros és Szent-

lászló puszta mellett.

') ChokashegezzCsókáshegye; Horváth Péter azon helyek

közé sorolja , melyek többé kiskun kerülethez nem tartoznak
;
pedig

ez nem más , mint a ma is kiskunságban Lacháza mellett lev Csó-

kás puszta.

*) HarazthyanHarasztja; Pest-Pilismegyében Haraszti helység

,

Pódharasztja , és Csetharasztja nev puszták vaunak; lehet-e s meny-

nyiben ezekkel ama régi helynevet viszonyítani , — meghatározni

nem tudom.

*) LamythazzLamita; ily nevezet hely a vidéken nincs ; hibás

olvasat eredménye lehet , vagy valamely kunsági puszta egyes részé-

ben lappanghat neve : az eredeti oklevél itt is segítene.

^) Belcherhorhan, Horváth Péternél Belkerhorkán, Ferenczy-

nél Gelkerhorkán. Mindhárom rettenetes elferdités. Bocsa nev
puszta máig fönáll nagykunságban, ugyanily nev puszta van Pest-

Soltmegyében is, Vadkert helység, Kiskrös mezváros, Bugac és

Orgovány puszták között , épen a kiskunság tszomszédságában

,

melyhez valaha tartozott is ; neve hajdan B o 1 c s a volt , s B o 1 c h a

vagy B 1 c h i a névvel Íratott , — itt ismét az eredetinek pontos olva-

sata igazíthat útba , — B e 1 c h e r nem lehet egyéb mint B o 1 c h a

vagy Bolchia; — Horhan rósz , Horkan sem jó. E helynevek

igazi valóságban Kecskemét és Nagy-Krös városok határiban jelen-

leg is föltalálhatók. Ugyanis Kecskemét déli részén lev szöllös ker-

tek közt a kiskunsági puszták felé vezet egyik köz még ma is

„Korhán-köz"nek neveztetik, szintúgy mint a többiek nagyob-
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horhan '), Velewch^), Mama hamca^), Zo ni bal li-

kul ha*), et Cliederhamka^) nuncupalorum , ad prae-

bára , azon hcljiségtöl vonván nevét , merre útja vezet , — e közét

egyszer kérdésre a gyermek is kimutatja; a nevének jelentése vagy

eredete fölötti elmélkedés azonban már csak ily ószerü tárgyakkali

bibelödésnél merülhet föl. — Belcherhorhan vagy Belker-

horkan tehát igazán B o 1 c h a k o r h a n , mi nem egjéb mint B ó 1-

csakorhán, vagj' B ó 1 c s a - s z á 1 1 á s. — Nagy-Körös város hatá-

rának egj' része szinte K o r h á n y nevet visel , épen a valaha kiskun-

sághoz tartozott Árboc i földek és Törtei helység szomszédságá-

ban. (Pestmegj-e helynéN-tára Ferenczy Jóseftöl ; lásd az ennek alap-

ján készült nagyobb földképet 1 834.) Hallomásból tudom , hogy Kún-

szentmiklós mezvároshoz tartozó B á b o n y pusztának egj' része is

Kor hány nevet visel.

') Kun Jakabhorhan; Horváth Péter s a többiek szerint is Kún
Jakabhorkán; a föntebbi pontban eladottakhoz képest nem

egyéb mint Kún Jakabkorhán, vagyis a kiskun Jakabszál-
lás nev puszta , mely egyik csúcsán Kecskeméttel is határos , s épen

a Korhán-köz iránjában fekszik

.

') VetewchnVetöcs; Horváth Péter szerint Vétenek; Ferenczy

Jósefnél Vesznek. En mind liibás olvasat eredményének tartom,

ülost ily nev puszta e vidéken nincs.

"0 Mama hamca~Máma homoka; puszta Máma Csongrádme-

gyében a csongrádi járásban.

*) Z m b a t h k u t h a ~ S z o m b a t kútja; Ferenczj-nél Z o m b o t h

Kuthen; Horváth Péter azok közé számítja, melyek többé kiskun-

sághoz nem tartoznak. Miután azonban III. Károly király 1731-ik évi

oklevelében — minél fogva a jászkún kerületeket a kórkatonák pesti

házának adományozza — a kiskunsági helj-ek közt „Zsana, K-
kút" elfordul, Mária Teresia 1745-iki felszabadító levelében pedig

,,Z8ana seu Kkút" mondatik, meglehet hogy neve igy változott.

Z a n a vagy Z á n a nev i)uszta Halas mellett most is van ; de Kkút
többé sem földképen, sem névtárban nincs.

*) Chcderhamka, Hor\-áth Péternél Kederhanka, fgj' közli

Fejér György , Jemey is ígj' vette át ; Ferenczy Jósefnél már K e n-

d e r h á n k a lett belle. — E helynév nem egyéb mintCsederham-
k a, vagy mai kiejtéssel C s d ö r - h o m o k a. Kecskemét határánakja

váróstul két hosszú mértföldnyire kiinúló azon ré-sze, mely Pest felé

dl , a SZ11.S kerteken kivül kezdve a jás/.lnjosi iniszta határáig

,

melyen a pesti , vagy tulajdon jiev(''n budai országút átviszen , ma \h

Csdör név\-el neveztetik , — ez határos három kunsági , de Jászok

által bírt pusztával , úgj'mint Lajos , Bene és Kerekegyházával ; igen

kevé8 foltokat kivéve, átalában majd leghomokosh része a város hatá-
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diclos Descensus ab anliquo speclantium , habilomm el

exislenlium
,
quibus antea eorum Progenilores in ipsis De-

sceusibus commorantes, et in quantum ipsi haclenus abs-

que impedimento aliquali, pacifice usi fuissent et quiete, a

quibusdam non dudum evolutis temporibus inhibenles, creber-

rime impedivisselis, molestassetis, gravasselis et dampnificas-

selis, impedireque ac molestare, gravare et dampnificare non

cessaretis, segeles seu frnges et íoenilia ipsorum pro vestra ac

populorum in eisdem Possessione et Oppido residen-

tium— saepissime stúdiósé et praeconceplive depasci ac con-

culcari et annihilari faciendo. Insuper ipsos quandoque cuin

curribus ac animalibus, et caeteris rebus eorum per ipsam

Possessionem Kewres, et dictum Oppidum Kecb-

kemet transeuntes, vei alia de causa illac venientes, calumb-

niis, imposila, — in personis captivareris, in rebusque et

bonis ipsorum areslaretis et prohiberetis eos, contra ipsorum

libertatém, et consvetudinem, nulla prorsus ex parte eorum

coram suo Capitaneo, vei Judice per Nos in ipso-

rum medio constilulo postulata et prosecuta Justitia,

in eisdem Possessione et Oppido judicare, et vestro

astare judicatui compellere praetendentes, in ipsorum frau-

dem, praejudicium, et delrimenlum, oppressionemque nimis

magnam : Supplicalum ilaque extitit pro parte eorundem Co-

manorura Nostrorum Celsitudini Nostrae, ut eis revelamine

rának , s ennél fogva megilleti a Cs dör-ho móka nevezet. Szó-

hagyomány szerint valaha méneslegelö volt , innen származott neve

,

— nem hihet ug)^^ , hogy ezt a kunsági pusztákból Kecskemét fog-

lalta volna ; inkább valószinü , miszerint e homokos vidéknek régi áta-

lános nevezete jelenleg csupán a kecskeméti határban maradt fn.

Az 1. és ezen 5-ik szám alatti két oklevélben elforduló s általam

fejtegetés alá vett heljoievek mellett, nem állhatom meg hogy ne

ismételem 1853-ik évben nyilvánított azon szerény óhajtásomat (Új

Magy. Muz. 1853. I. köt. 336 lap.) : hogy ha Révész Imre nagy

tudományú lelkes hazánkfia indítványát felkarolva, hazánk minden

városa, helj^sége, pusztája neve mellett egyes részletei nevezetét is

birhatnók : így azon kivül hogy tömérdek eredeti régi szavakat nyer-

nénk , nemcsak tökéletes helyirati névgyüjteményünk is lenne , hanem

a história, geographia, topographia s diplomatica ebben egy meg-

becsülhetetlen segédkönyvet találna.
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condigno circa praemissa succurrere dignaremur. Unde cum

Nos ipsos Comanos Noslros in eorum Juribus ac Liberlati-

bus el Consvetudinibus per neminem Regiiicolarum Noslro-

rum opprimi
,
quin potius eosdem eorum Juribus et Con-

svetudinibus velimus inconcusse uli et gaudere : Fidelitati

igitur vestrae Summo Noslro Regio Edicto praecipientes man-

damus, quatenus a modo et deinceps imposterum praefatos

Comanos Nostros, praediclis Terris ac Foenilibus, et Rube-

tis, ac aliis quibusvis usibus, intra terminos praescriptorum

Descensuum et Praediorum habitorum et existenlium
,

qui-

bus vídelicet antea, ut dicitur, rite usi fuissent, uli sinalis

atque frui, pacifice et quiete, nullám molesliam, vei grava-

men aliquod , seu dampnum exinde ipsis in rebus ipsorum

quibuscunque inferre, neque ipsos, vei aliquem ex ipsis in

praediclis Oppido et Possessione in personis detinere, judi-

careque, vei veslro astare Judicalui compellere, ac Res et

Bona eorum areslare, et prohibere ad cujusvis inslantiam

peramplius quoquomodo praesumatis, signanter pro faclis

debilis, el offensis aliorum, si enim vos, vei alii quorum-

piam quidpiam aclionis vei quaeslionis conlra el adversus

ipsos Comanos Nostros, vei quempiam ipsorum haberet, vei

habuerit, id in praesenlia Capilaneorum eorum, vei Judicum

ipsorum
,

per Nos in eorum medio — tempore conslitulo

prosequalur — — — debealis, super eisdem
,

quibus ex

parte ipsorum cuilibet querulanlium condigna Juslilia —
prout dictabit ordo Juris. Secus igilur nullo

modo facere ausuri in praemissis. Dátum Budac in Fest

Beati Michaelis Archangeli. Anno Domini Millesimo Qua-

dringentesimo Vigesimo Terlio. Regnorum Noslrorum Anno

Hungáriáé ele. Trigesimo Seplimo, Romanorum Quarlo-

decimo, et Boheraiae Quarto.

Ez oklevelet kivonatban említi Horváth Péter (Commenta-

tio de initiis ac majoribus Jazygum et Cumanorum. Pest. 1801.

pag. 129.) Eredetié meg van Halas városnál, mint ez a kecs-

keméti levéltárban létez másolaton— melyrl c példány véte-

tett — fíMjegyczve találtatik.
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6.

1439. Erzsébet királyn, Albert király neje— Szörény,

Börény , Orsova és Miháld végváraknak a török beütések

elleni kijavítására— Káthai László , Mihály , Fülöp , Jakab

és Miklós testvérektl kétezerötszáz arany forintot kölcsön

vészen, s ez összeg biztositékaúl Kecskemét mezvárost az itt

szedetni szokott útvámmal , és Csongrád helységet minden adó

s egyéb szolgálmányaival azoknak zálogba adja s birtokukba

bocsátja mindaddig , míg azt , vagy férje a király , avagy

ennek utódai a magyarországi királyok visszaváltandjdk.

Nos Elisabelh Dei Gralia Regina Hungáriáé, Dalmatiae,

Croaliae etc. Austriaeque et Slyriae Ducissa, neonon Mar-

chionissa Moraviae etc. Memóriáé commendamus lenore

praesentium significantes quibus expedit Universis. Quod

quia Fideles Noslri Egregii Ladislaus, Michael et

Philippus, Filii Michaelis de Catha, ac Venerabiies

Jacobus Praepositus, et Nicolaus Archidiaconus Borso-

diensis, et Canonici Ecclae Agriensis, Fratres scilicet Car-

nales eorundem Ladislai Michaelis et Philippi , ad simpli-

cem Noslrae Maltis requisilionem duo Millia et Quin-

gentos Flór. auri puri hungaricales, veri et justi

ponderis, quibus nunc opporlune propter infestum et im-

portunum illorum saevissimorum Turcorum, Crucis Xli et

totius Orthodoxae Fidei immanorum persecutorum insul-

tum , ad conservationem Castorum Noslrorum Zeurin,
Beuren, Orsowa et Myhald vocatorum, praecise in

ore eorundem Turcorum positorum , summe indigemus

,

Matti Nostrae causa Mutui, et sub spe restitutionis dede-

runt, concesserunt, et realiter assignarunt. Ideo Nos eos-

dem Ladislaum, Michaelem, Philippum, Jacobum et Nico-

laum de rehibitione dictorum duorum Millium et Quingen-

lorum Flór. auri certos reddere volentes et securos,

Oppidum Nostrum Kechkemel vocatum in Pesti-

ensi, simul cum tributo in eodem exigi consveto,
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ilem Possessionem Noslram Chongrad appellalam in

Chongradiensi Comilalibus existent, simul cum

omnibus ips. Gensibus et Coliect. consvet. praefalis Ladislao,

Michaeli, Philippo, Jacobo et Nicolao pignori duximus ob-

ligand. imo obligamus el impignoramus praesenlium per

vigorem tali modo. Quod dum et quandocunque Nos , aut

Serenissimus Princeps Dominus et Conlhoralis Noster Cba-

rissimus Dominus Alberlus Dei Gralia Romanorum Rex

Semper Augustus , ac Bohemiae, praedictorumque Regno-

rum Nostrorum Rex, aut Sui Successores Reges Hungáriáé

praescriptum Oppidum Ivechkemet, neonon Posses-

sionem Cbongrad praenolatam, pro praemissa Flór.

auri summa ab ipsis Ladislao, Michaeie, Pbilippo, Jacobo

et Nicolao redimere voluerimus, aut voluerint, Extuoc ipsi

stalim rehabitis praemissis Fior. suis, praetactum Oppidum,

sed et Possessionem praediclam Nobis, aut praefalo Dominó

Nostro Regi, suisque Successoribus Regibus Hungáriáé abs-

que omni difficultate et occasione remittere et resignare

debeant aique teneantur, assumentes nihiiominus Noslri

et praeiibati Domini Noslri Regis, SuorumqueSuccessorum

Regum Hungáriáé Nominibus et in Personis, memoratos

Ladislaum Michaelem Pbiiippum et Nicolaum in pacifico

Dominio didi Oppidi el Possessionis infra tempus Redem-

ptionis eorundem conlra quosvis impelitores, Causidicos et

Actores inlra et extra Judicium propriis Nostris, et ipsius

Domini Regis, Suorumpue Successorum Regum Hungáriáé

praediclorum laboribus et expensis teneri , conservari . et

expedire. Harum Lilerarum Nostrarum vigore el Testimonio

medianle. Dalum Posonii Sabbatbo proximo in Fcslum

Ascensionis Domini. Anno Eiusdem Millesimo Quadrin-

genlesimo Tricesimo Nono.

Eredetié Erdélyben a fejérvári káptalan levéltárában, nyilt

pergamen Íven s közepén a királyn verea viaszba nyomott

pecsétével ersítve, riztetik.
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t.

1458. Mátyás király Kecskemét várost— mely a sókeze-

lésben ötezer arany forintig megbukott néhai kecskeméti

Péró Jánosiul még a király atyja Hunyadi János kormányzó

által elfoglaltatott , — ugyanazon ötezer arany forint ere-

jéig , Lábathlan János csongrádmegyei fispáymak , a király

és családja iránt kitüntetett hü szolgálatokért, s általa

Lábathlan László, Gergely és Miklós testvéreinek, vissza-

váltásig átirja.

Commissio propria Domini Regis.

Nos Mathias Dei- Gralia Rex Hungáriáé, Dalmaliae,

Croatiae etc. Memóriáé commendamus lenore presenlium

signiGcantes quibus expedit Universis. Quod cum dudum

alias, cum videlicet Nos orbati quondam Inclylo Genitore

Noslro Dominó Johanne Comile Bislriciensi unacum Fratre

Nostro carissimo quondam llluslri Ladislao similiter Comile

Bislriciensi, feliciter Booa Noslra lam haeredilaria quam

etiam Impignoralilia , vei aliler manibus Noslris devenla

cubernassemus, nunc exigenlibus Laudedignis serviliis Fidelis

Nostri Egregii J o h a n n i s Filii Michaelis de Lábathlan
nunc Comilis Comitalus Chongradiensis, per Eum multis

ab annis, primum dicto Genitori Noslro, demumque Nobis,

tam in prosperis quam in adversis Rebus exhibitis, Eidem

et per Eum Ladislao, Gregorio et Nicolao de

Eadem Lábathlan Fralribus suis Carnalibus, ipsisque

deficientibus Ipsorum Haeredibus Oppidum Kechkemet
vocalum in Comilatu Pesthiensi existens, quod mortuo

quondam Johanne Peero de Eadem Kechkemet,
ex eo

,
quod Idem adhuc vivens dum esset Camararius

cerlarum Camararum Salium, per praefalum quondam Geni-

torem Nostrum constilutus, posita cum Eodem Ratione,

Eidem Genitori Nostro , et per consequens Nobis , in Quin-

que Millibus Flór. auri debitor remansisset, per Nicolaum
Kecskemét v. tört. I. köt, 1

4
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et Gregorium Filios, dc Dominam Margaretham Re-

lictam Ipsius quondam Joliannis Peero, Nohis usque lempus

Reilemplionis ejusdem inscriptum erat pro eisdem Quinque

Millibus Flór. auri , sinuil ciim Tributo in eodem
Oppido exigi solilo, ac Ecclesiis Desertis, neo-

non aliis cunctis lUilitalibus siiis , el perlinenliis quil.'us-

IJbet, ad ipsiim ab antiquo spectantibiis inscripseramus , et

per eos accedente etiam ad id consensu quon-

dam Serenissimi Principis Domini Ladislai

R e cr i s Hungáriáé P r a e d e c e s s o r i s N o s t r i , lam-

diu possidenduni dederamus, donec Eis, vei diclis Eoruni

Haeredibus per annotatos Nicolaum et Gregorium , ac Do-

minam Margaretham , vei Eorum Haeredes , aut Eis deli-

cientibus per Nos , aut successores Nostros Reges Hungá-

riáé de ]u'aescriplis Quinque Millibus, Flór. auri salisíaclum

fuerit quoad plénum, et quan)vis sufliciens esset robur

adjectum virtute et Testimonio Lilerarum Sigillo dieti quon-

dam Ladislai Regis super bujusmodi Inscriplione ísoslra

munilarum , lamen ne l'uluris temporibus eam luscriptio-

nem credamur minus provide et inconsulle fecisse. Itaque

JNos tum eo respeclu, tum ver ex eo, quod Ipse Johan-

nes Filius Michaelis se nou tantum hujus remunerationis

suae inluiiu quanlum summae afteclionis et sludii, quod

ad Nüs bábuit et babét, amplioribus forlunae casibus lam

Personam suam . (]uam Res et Bona sua submillens lanla

diligentia et alíeclione inler alios Fideles Noslros pro

eliberaliune Noslra, lam de maiiibus prael'ali Ladislai Regis

eo viveute, quam etiam de manibus aliorum Delenlorum

in quas posl mortem Ipsius Ladislai Regis deveneramus,

laboravit, ul merilo Nos sibi etiam ad ampliora Benelicia

facérét obligatos, praefalam Inscriptionem Noslram , el didi

quondam Ladislai F r a l r i s , el 1 1 1 u s l r i s D o m i-

n a c E I i z a b e i li G e n i t r i c i s N o s l r o r u m , (piam de

diclo Oppido Kecbkemet i)ro praelalis Quincpie Millibus

Flór. auri praelalis Jobanni ac Ladislao, Gregorio el Nico-

lao, cl Eis morluis Ipsorum Haeredibus feceranuis, omni-

no eodem modo el ordine
,

quo Lilerae superinde con-
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feclae conlinenl Eisdeni Jolianni Ladislao, Ciregorio et

Nicolao, suisque Haeredibus, ex cerla Noslra scientia et

animo deliberato, eonsenlieiite eliani dicla Do-

mina Elizabei h Genitrice Noslra, innovamus et

renovamus, ac hujusmodi Oppidiim Kechkeiuet, simul cum
Tribulo, ac aliis suis ulililalibus praemissis, ad ipsiini

quomodolibel perlinenlibus, praefato Jolianni Filio Micbae-

lis, et per Eum annotatis Ladislao, Gregorio et Nicolao

Fratribus suis Carnalibus , Ipsisque morluis Eorum Haere-

dibus, denuo et ex novo tamdiu inscribimus, donec Eis

vei Eorum Haeredibus de praefalis Quinque Millibus Flór.

auri per antefalos INicolaum et Gregorium Filios et Domi-

nam Margarelbam Reliclam dicli quondam Jobannis Peero,

aut Ipsis deficienlibus per Nos , aut Successores Noslros

Reges Hungáriáé satisfaclum lueril quoad plénum. Hujus-

modique Inscriptionem Noslram usque tempus Redemptionis

Ejusdem Oppidi Kecbkcmet valiiuram conlirmamus. Salvo

Jure alieno. Harum Lilerarum Nostrarum
, quibus secretum

Sigillum Noslrum quo ut Rex Hungáriáé ulimur est appres-

sum , vigore et Testimonio mediante. Dátum Budae Feria

Quinla proxima posl Festum Invenlionis Sanctae Crucis.

Anno Domini Millesimo Quadrigenlesimo Quinquagesimo

Octavo. L. S.

Eredetié a leleszi konvent levéltárában riztetik.

S.

1462. Mátyás király a Szeged városi polgároknak az

elbbi királyok , és atyja az országkormányzó , tigy saját sze-

mélye iránt is kitüntetett sok hü szolgálataikért ^ s hogy a

város minél inkább gyarapodjék , Asszonyszállása nevezet

kunsági p%isztát nevezett város polgárai használatába adja

,

egyszersmind megengedi , hogy Szeged város jövben is mint

1 4
•''
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régen, a Duna és Tisza között minden kunsági és egyéb piisz-

tákon szabad legeltetést gyakorolhasson.

Nos Malhias Dei grácia Rex Hungarie, Dalmacie,

Croacie etc. Memorie commendamus tenoré praesencium

significantes quibus expedit uiiiversis : Quod cum glória

Regiini in muilitudine populoriim , el decns ac Robur Re-

gnorum in diviciis el ampliludine consisUU civilalum ; ex-

pedil igilur Principibus onini diligencia inlendere populis

servandis, ac Civilalibus magnificandis el fovendis, ulpole

ex quibus pracmissa Reguni el Regnorum commoda proce-

dunt qualenus Principibus ex hoc et laudes, ot discrela

providencia, el slalus populornin , civilalumque nlilitales,

el augmentum provenial : Qua de re grala consideracione

pensavinius multimoda servicia
,
qiAe Civilas nostra Zege-

diensis, el ejus Cives Principibus praedecessoribus nostris

Regibus, el Regno Hungarie, sacreque ejus Corone, ac

condam llluslri princij)i dominó Jobanni de Hunyad Comili

Ristriciensi , alias cciam Regni Hungarie Gubernalori

,

Genilori noslro carissimo felicis memorie, el tandem Majestali

nostre mullipliciler impenderunl ; Consideramus quoque

sumluosas expensas ipsorum Civium et Civitalis nostre

jtraedicle, quas ipsi |)ro usu noslro regali copiose fece-

runt, pro quibus, et praescrlim eo respeclu, quod Cives

ipsi Civilalem nostram praenolatam Civibus et incolis am-

plificare , domibus el ediliciis decorare co Fnelius valeanl,

accedenle quoque humili supplicacione eorumdem civium

nostrorum in bac re nobis facla , annuimus et concessimus

eidem Civitati nostre Zegediensi, el ejus Communilali, que

pro tempore fuerit
,

qualenus ipsa a modo deinceps per-

peluis semper successivis lemporibus nniversis, in de-

scensu Comanicali Azzonzallasa vocalo, el ejus per-

linentiis, ac ulililalibus, campis ([uocpie cl lenetis, illum

liid)ere valeanl usuni
, queni bactenus lialMicrunl, Comani

eciam nostri in eodem descensu eundem
,
quem habuerunl

iisum , baliere possint. Volumns praeterea , ul a modo in

p(>:blerum in facie pracf;ili descensus mdlns C.onianns con»-
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moretur , sed idem ad usiim dicte Civitalis nostre , el

eorumdem Comanorum nostrorum , semper pro predio,

modo praemisso utendo habeatur. Nichilominus quoque

omnes alias lileras, quas quondam Johaunes Miser Judex

ejusdem Civitatis nostre, dum viveret, ac niortuo eodem,

quidam Aritlionius Liüeratus Conianns in Benéz a Hasa
commorans, siiper donacione ejusdem descensus sibi repor-

lassel, ex eo, quod in hoc conlra ipsam civiiatem noslram

Cecisse , ac in hoc magnam partém térre usualis ipsius

Civitatis nostre sihi usurpasse perhihenlur, cassamus, et

viribus carituras commiltimus. Insuper concessimus et annui-

mus eidem Civitati nostre Zegediensi , et ejus Communi-
lati, ut ipsa ubique in campis Comanorum nostrorum, et

aliis inler fluvios Danubii et Ticie libera sit, eis utatur,

proul hbera fit, el usa est temporibus antiquorum Regum
Hungarie, nostrorum scihcet praedecessorum , ex graciosa

concessione eorundem, immo volumus, cassamus, el annui-

mus, ac concedimus harum hlterarum nostrarum
,

quibus

secrelum sigillum nostrum
,
quo ut Rex Hungarie utimur,

est appensum, vigore et lestimonio mediante. Dátum Cha-

nadini feria tercia proxima post festum Assumpcionis beaté

Marié Virginis, Anno Domini Millesimo quadringentesimo

sexagesimo secundo.

Sz. kir. Szeged város titkos levéltárából. — Ezt Mátyás

király átíratja és privilegialis alakban megersíti 1469-ben;

1465. és 1473-dik években pedig a kunsági puszták élvezete

és egész dimatiszaközén szabad legeltetés iránt a várost

hasonló , de szövegben különböz engedéllyel látja el. —
Mindnégy oklevél másolatát gyííjteményemben bírom.
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9.

1472. Páka-szálláson tartózkodó Thcnkes Lrinc és Bene-

dek kánoknak Mátyás király engedélyt ad: hogy a kecske-

in éti székhez tartozó S a s-illl é s- s z áll á s pusztára lako-

sokat telepíthessenek.

Ennek credelie a jnszkún keriilelek jászberényi közös

levéltárában üriztelik; Horváth Péter (Comment. de inil. ac

niajorib. Jazyg. et Cumanor. pag. 133.) így említi: „Idem

Rex Anno 1472. Budae íeria 4-a proxima ante l'estum

Assumtionis H. M. V. Cumanis Laurentio et Benedicto liliis

condam Pauli Tlienkes in Deseensu Pálka-szállás commo-

rantibiis inipoitulationem Desceiisus Ol thasy Mis szállás,

ad sedcni ketskemét perlinenlis indulget.''

Jegyzet. A „D e s c e n s u s 1 1 h a s y 1 1 i s - s z á 1 1 á s" iszonjiian elferdített

helynév ; — Ü 1 1 é s nev puszta ma is van Pest-.Soltinegj'ében , van

Kiskunságban is; Sas-üllés pedig van Csongrádniegye szegedi

járásában (Új Magy. Muz. 1850—1. I. köt. 461 lap), de van még

Pest-Soltmegj'ében is, mert a hajdan Kiskunsághoz tartozott Bugac
pusztának ogy része most is e nevet viseli; — az Otthas3-llis-

szállás tollát nem egj"éb , mint Sas-üll és-szállás , s itt megint

az eredeti oklevél határozna, mert ily különbséget régi oklc\ eleknél

egy fölpenderitett aljú régi S bet , vagy egj' németes Scli könnyen

okozhat az olvasásban.

Minthogy ezen oklevelet — melyben épen Kecskemét mint knn-

szék említtetik — egész terjedelmében megszereznem nem sikerült

,

i'gy másikat, ugyanazon királytól, ugyanazon tárgyban, és valószinü-

leg ezzel egészen hasonló szövegben , egy év múlva kiadottat , a

következ szám alatt közlök.
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lO.

1473. Mátyás király majos-szállási Boih László és Do-

mokos testvéreknek s Halas széki kiskun kapitányoknak

engedélyt ad, hogy Csólyos-szállása , Fejért , Majos-szállása

és Kömpöc-szállása nevezet, mirigy és éhség által lakosaik-

ban megfogyatkozott pusztákat benépesíthessék.

De Commissione DomÍDÍ Regis.

Maihias Dei Grácia Rex Huiigarie, Boheníie etc. Ad
fuluram rei memóriám dignum est Principibus, ut hos

exaudianl, et illorum admitlant petila, quoriim sagaci

industria Prineipibus ipsis uberiora procedunt commoda, et

digna exhibenlur obsequia. Proinde ad iiniversorum noti-

ciam hamm serié volumus pervenire
,
quod fideies noslri

Ladislaus Botli et Dominicus fráter cjiisdem carnalis de

Majos-szálldsa , Capilanei Comanorum nostrorum in descen-

sibiis Gsolyos zallasa, Fejerlo, et Mayos zallasa praedicto,

ac Kempecz zallasa, et aliis ad sédem Halas pertinentibus,

commorancium , ad nostre Majestalis accedentes conspe-

clum, declaraveruiit, se, et ipsos nostros Comanos tum

pestis clade, tum ver vasla necessitudine persona et rebus

adeo fre dominutos, ut nisi remedio occurramus, descen-

sus ipsi quoque cito in extremam cogerenlur corruere

desoiationem , et supplicarunt , ut ipsi descensus hujus-

niodi
,

populis Hungarie Regis , more ceterorum possessio-

natorum liominum Regni nostri decorare possent et vale-

rent, annuere et concedere dignaremur. Unde nos ex-

audita praemissa supplicacione, et non minus nostra, quam

aliorum ulilitate pensata, annuimus et concessimus, ut

ipsi Capitanei ad dictos descensus populos Hungarie Regis

de quorumvis bonis et possessionibus, juxta legem et con-

svetudinem Regni nostri, justo terragio dcposilo, et aliis

debilis plcuarie persolutis , nioraluros se transferentcs ac-
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ceptare, eosqiie more celerorum possessionatorum homi-

nura lenere et habere possinl, el valeanl, iramo annuiraus

et coDcedimus ipsis et posterilalibus eorum universis prae-

sencium per vigorem. Quocirca omnibus et singulis Prae-

latis, Baronibus, Nobilibus, el allerius cujusvis stalus et

condicionis possessionatis hominibus, eorumque OCticialibus,

ilem Civiialibus, Oppidis, el Villis, et ipsorum Recloribus

ac Judicibus, et Villieis, inlra ambilum Regni nostri ubili-

bet conslitutis
,
praesenles visuris , harum serié firmissime

mandamus, qualenus receplis praesentibus, hujusmodi popu-

los eorum
,

qui se de bonis et possessionibus , vei ofGcio-

lalibus, sive eorum de medio, justo terragio deposilo, et

aliis debilis persolulis, ad dictos desceosus moraluros se

iransferre voluerint, cum omnibus eorum bonis et rebus,

omni calumpnia abjecta, libere el pacifice abire permillant,

el permitti facere debeant, et leneanlur, el ncc secus

facere audeanl, gracie noslre sub opleutu, praesenles

eciam, quas in aelernam rei memóriám, et firmilalem per-

peluam peudenlis el aulenlici sigilli nostri munimine roborari

jussimus, post earum lecturam, semper reddere leneanlur

praesenlanti. Dalura Bude in fest Sancli Barlholomei

Apostoli Anno Doraini Millesimo quadringentesimo scplun-

gesimo lercio. Regni nostri Anno sevlodecimo, Corona-

cionis ver decimo.

Sz. kir. Szeged város titkos levéltárából.

tt

1486. Ptrö János özvegye Margit asszony , s fia Gergely

,

lefizetvén Láhathlan Gergelynek azon ötezer arany forintot

,

mely öszvegben Mátyás király 1408. évben an)iak és testvé-

reinek Kecskemét várost átírta, nevezettek a várost vissza-
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veszik és visszaváltják, mirl Báthori István orszácjhiró

,

ki eltt a visszaváltás történt, hizonyítványt ad.

Nos Comes Stephanus de Batlior Judex Curiac Serc-

nissimi Principis Domini Malhiae Dei Gráfia Regis Hungá-

riáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croaliae ele. Memóriáé com-

mendarnus tenoré praesenlium significantes quibus expedit

universis. Quod Egregius Gregorius de Láhallilan coram

Nobis personaliler conslitulus, est conlessus sponte in

hunc modum : Quod quia Gregorius filius quondam Johan-

nis Perc de Kechkemet , et Nobilis Domina Margaretba

,

Mater Ejusdem Gregorii , Relicta scilicet dieti quondam

Jobannis Pero, sibi de et super Quinque Millibus Flór.

auri
,

pro quibus alias praefatus Dominus Nosier Rex

Oppiíium Kechkemet praedictum in Comitatu
Peslhiensi iiabitum, simul cumTributo in eodem
exigi solito, ac aliis suis uiiülatibus el perlincntiis

vigore Literarum suarum Regalium Fassionalium Impigno-

ratitiarum exinde confectarum, cerlis et ralionabilibus ex

causis, condilionibusque et arliculis, in eisdem Lileris Rega-

libus specificalis, ipsi Gregorio de Labatblan, ac quondam

Johanni Ladislao et Nicolao de dicla Labalblan Fratribus

Ejusdem Gregorii impignorasset, congruam
,

plenam , et

omnimodam impcndissent salisfactioiiem , ideo ipse Grego-

rius de Labalblan
,

jam fatos Gregorium Filium Jobannis

Pero , et Dominam Margarelham Matrem Ejusdem super

solutione, et omnimoda salisfaclione dictorum Quinque Mil-

lium Flór. auri Quietos et expedilos reddidisset, et com-

misisset, praescriptumque Oppidum Kechkemet cum cun-

clis suis perlinentiis
,

prout per Ipsum et dictos Fralres

suos hactenus tentum fuisset et possessum , Eidem Gre-

gorio Filio Jobannis, ac Dominae Margarelhae Matri Ejus-

dem pacilice et quiele remisissel et resignasset, imo quie-

tos et expedilos reddidil et commisit, diclumque Oppidum

Kecbkemelb Eisdem remisil et resignavit eoram Nobis.

Harum Noslrarum Sigillo Noslro aulenlico impressive

consignatarum vigore et Testimonio mediante. Daluuí
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Budae Feria Ouinta proxima post F'eslum Beali Pauli

IVmii Heremiiae. Anno Domini Millesimo Quadringenlesimo

Oclvagcsimo sexto. L. S.

Az eredeti pergamen íven írott orszúgbirói bizonyítvány,

melyen a letöredezett pecsétnek már csak helye látszik, a

leleszi konvent levéltárában riztetik.

12.

1491. II. Ulászló király a kecskeméti kún szék akkori

kapitányának Csontos Andrásnak , valamint az utána követ-

kez kapitányoknak is meghagyja : liogy miután Lajosszál-

lási Gellért Miklós és Ferenc testvéreket különös királyi

pártfogása alá vette , — ket minden javaikban , jogaikban,

ngyszinte a kapitányi hivatalban, melyeket Albert királytól

nyertek, minden megtámadok ellen védje, megtartsa, meg-

ótalmazza , és azokat semminem adó vagy élelmezés szokat-

lan kiszolgáltatására ne kötelezze.

Windisians Dei Grolia Rox Hungáriáé el Bolicmiae ele.

Fideli Noslro Egregio Androac Chontos moderno , fuluris

cliani (>oniilibus (vUinanoruni ad Sedoníi Kecldvemel periinen-

tium Salulem el (iraliain. Quia Nos Fidelcm Nostrum iNico-

laum (liTcrlh de Layos zallasa, ac Franciscum Fralrem suum,

simul cum omnibus rebus cl bonis ipsorum quibusvis, juslis

ul pula el legilimis, in Noslram Regiani recepimus prole-

elioncm , cl lulelam spetialcm , viceque el in persona

Noslrae Majeslas Veslrae conimisimus luilioni. Fidelilali

igilur Veslrae liarum serié lirmiter |)raeci|tienles manda-

mus, (jualenus a niodo imposlernm |)raefalos iNicolanm el

Franciscum , in pracdiclis ipsorum rebus cl Bonis Fniver-

sis, juslis ul praelerlur el Icgiliinis, nccnun in Cajtilancalu,
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el aliis lilterlalilms, ipsis per felicis meinoriae Alberlum

Regem concessis, contra omnes impetilores lueri, prote-

gere el conservare, eosdemque ad aliqiiam laxarum , sive

viclualium inconsvelarum solulionem compellere nullo modo

debalis el teneamiiii. Secus non facturi. Praesentibns per-

leclis exliibenli reslilulis. Dátum Budae feria secunda

proxima ante Feslum Beali Malbaei Apostoli ct Evangé-

listáé. Anno Domini Millesimo Qiiadrigentesimo Nonagesi-

mo Primo. Regnorum Nostrornm Hungáriáé ele. Anno

Secundo, Roliemiae ver Vigesimo Primo. L. S.

Horváth Péter szerint (Commentatio de initiis ac raajoribus

Jazygum et Cumanorum Cap. VII. pag. 135.) eredetié a jász-

kúu kerület jászberényi levéltárában riztetik ; az itt kozlött-

nek egyszer másolata a kecskeméti levéltárban találtatik.

13.

1536. Patócsi Miklós és János külön anyától szárma-

zott testvérek, az erdélyi Kolos-monostorhan osztályos cserét

tesznek : Miklós átadja Jánosnak Fels T'kti birtokának

felét , Igricz7iek jpedig negyedét Erdélyhen Dohoka megyében

;

János pedig ezekért Miklósnak cseréhe adja Pest megyében

kecskeméti és jánosliidai , Heves megyében i)edig cséri és

alattyáni részhirtokait egészen; m,agszakadás esetében a köl-

csönös Öröködést egymásnak biztosítván.

Convenlus Monaslery Bealae Mariae Virginis de Colos

Monoslra Omnibus Cbristi P'idelibus praesenlibus pariter el

fuluris praesenlium nolitiam liabiluris Salutem in omnium

Salvalore. Ad Universilalis Yeslrae harum serié volumus

devenire nolitiam
,
Quod Egregii ÍN i c o I a u s el J o a n n e s

Palochy de Ke eb kernel Ii, Fralres Consanguinei, licel
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Malié (liscrepantes Noslri personaliter venienles in prae-

senliam, sponte el libere fassi sünt, rctuleriintque in hunc

modum, Quomodo ipsi maiura inlra se ipsos deliberalione

praehabila, lalem fecissenl inler se ipsos concambialem

permiilalionem pcrpetuo duraluram. Quod primo. Kgregius

Nicolaus Palocby Porlionum suarum Possessionariarum dire-

clam cl aequalcm niediam parlem Posscssionis F'elseulheukt

,

(juae fuisset quondam Pelri Tarnak, necnon Igritbi vocalae

quarlani scilicet partém, quae fuil Egregy Ladislai Bamffy

de Monyoro, omnino in Coniilalu Dobneensi exisienles et

habitas , simul cum eunelis ulililatibus el perlinenliis qui-

buslibet, Terris scilicet arabilibus cullis et incullis, Agris,

Pralis, Campis, Pascuis, Foenelis, Foenilibus, Sylvis,

Nemorii)us, Rubelis, Virgullis, Aquis, Fluviis, Piscinis,

Aquarumque decursibus, Molendiuis Piscinis, Piscaluris,

Molendinorumque el Piscinarum locis , Monlibus, Yallibus,

el Vinearum Promonloriis, generalilcr vcro quarumlibel

uliülalum et Perlinenliarum earumdem inlegrilalibus quovis

nominis vocabuio vocilalis, ad easdem de jure et ab anli-

(pio speclanlibus, perlinereque debenlibus, praefalo Joanni

Pathochy Fralri suo, Haeredibusque el Posleritalibus Ejus-

dem L'niversis dedisset, inscripsissel, et conlulissel, jure

el lilulo perbennalis concambialis permutationis irrevoca-

hili, in Filios Filiorum, el Ilaeredum per Haeredes lenend.

[)0ssidend. pariler el babend. Hoc ver non praelermisso.

Quod si jiraenarralum Egregium Joannem Palocby absque

Hacredum solatio ex bac Luce decedere conlingeret, Quod

Deus averlat, exlunc praetaciae porliones possessionariae

in Uxorcm ejusdem Joannis, videliccl Dominam Margaré-

tám coiidesceudanl et devolvanlur, sub lali condilione, ul

praetitulalüs Egregius Nicolaus Palocby, Haeredesque cl

Posloritalcs Ejusdem , solulionc do!is el rerum Paraferna-

liiim , eandem Dominam Margarelbam, de praescriptis Por-

tionibus Possessionariis ejicere el excludere possinl et

valeaiil. E converso ver nx'moralus Egregius Joanne.s

l*alocliy pro illis «luabus IVtrlinnibus Possessionariis Tolales

Porliones suas videliccl in Oppido Kecbkeniclli el
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Possessione Janosliyda in Peslhiensi, Ceer et

Alatthyan in Hevesiensi Comitatibus existentes et ha-

bilas, Quamvis devasíata forent per Inimanissi-

mos Turcas, ac eliam quaecunque Bona Pignori essent

adscripla, et eideni praefilulalus Egregius Nicolaus Palliochy

pecuniis scilicet suis redimere poteril, Quae praenarralum

Joannem Palochy, ex quartalilia concernerent, simul ciim

cunctis ulililalibus, et perlinentiis quibuslibet, Terris scili-

cet arabilibus cultis et incullis, agris, Pralis, Campis

,

Pascuis, Foenelis, Foenilibus, Sylvis, Nemoribus, Piiibe-

lis, Virgullis, aquis, Fluviis, Rivis, aquarumque decursi-

bus, Molendinis, Piscinis, Piscatnris, Molendinorumquo et

Piscinarurn locis, Montibus, Vallibiis el Vinearum Promon-

toriis, generaliler ver quarumlibet utilitalum et pertinen-

tiarum earundem integritatibus, quovis nominis vocabulo

vocitatis, ad easdem de jure et ab anliqno spectantibus,

pertinereque debentibus, praefacto Egregio Nicolao Patochy

Fralri suo, Haeredibusque et Posterilatibus suis Universis

dedisset, inscripsisset, et conlulisset, Jure et Tilulo per-

beunalis concambialis permutationis irrevocabili, in Filios

Filiorum , et Haeredum per Haeredes, lenend. possidend.

paritor et habend. hoc ver non praetermisso
,
Quod si

l)raelitulalum Egregium Nicolaum Palochy, necnon Haere-

des et Posteritates suos, quod Deus avertat, ex hac Luce

decedere conlingeret, exlunc praetacfae Porliones Posses-

sionariae in praemenlionatum Egregium Joannem Palochy

,

suosque Haeredes et Posteritates Universos condescendant,

et devolvantur. Insuper praetitulalus Joannes Patochy per

modum Proteslalionis et Inhibilionis coram Nobis sponte et

libere signilicare curavit, Quomodo circa Festum Nativitatis

Domini Idem Joannes Patochy corpore quamvis aegro,

mente tamen per omnia sana, et rationis compos praelacta

Bona Possessionaria , videlicet in Oppido Kechkemet, et

Possessionibus Janoshyda in Peslhiensi, Ceer et Alatthyan

in Hevesiensi Comilalibus exist. et habit. Dominae Marga-

relhae a Nobile quondam Jacobo Kabos progenitae Uxori

scilicet suae obligassel in Florenis Sexingentis, Quam obli-
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gntionem in prnesenli anniliilnl el invniidat, Kilcrasquo

siiporinde tlalas et emanalas revocavit conlradicendo, coii-

lra<lixit<]ue et inliiíiuil revocando publice et manifeste corani

Noliis. Harum Xostrarum pendentis et antlienlici Sigilli Nostri

inunimine roboratarum vigore et Teslimonio Literarum medi-

ante. Daliim Feria Quarta proxima postVincuIa Petri Apostoli.

Anno Domiiii Millesimo Qiiingentesimo Trigesimo Sexto.

Az eredeti Erdélyben a fejérvári káptalan levéltárában

riztetik.

14.

1656. I. Ferdiuand Jcirnhj, Patócsi Boldizsártól htlenség

hú'ne 7niatt elkobzott kecskeméti részbirtokot, mely Arany-
it mókának neveztetett , Vizkeleti György és Jakab testvé-

reknek adományozza.

Anno 1556. Viennae duodecima mensis Junii dalae

sunl litterae Ssmae Regiae Majestalis manu suae Majesta-

lis subscriplae, sigilloqne cjus majori el secrelo in niar-

gine infcrioii impressive conimnnitae
,

quibus medianlibns

Ssma Majestas sua lolalem i)ortionem possessionarian) in

possessione seu p p i d o K e eb k e m e l alias A r a n b o m o-

ka voeato, in Collu Pesibiensi exisl. silam, quae alias

Egregii Balthasaris Palbociiy praefuissel, sed per Nolam

lididelilatis ejusdem clc. ele. ad Sacram primum Regni

Ihuigariae (^oronani, consequenierque collationem Suae

Matlis Hegiam rite el legitimé devolulam, simul cum omni

el lolo Jure Suae Maltis Uegio, siquod in eadem eliam

aliler qualilercun<|ue babuisset, lidelibus Suis Kgregiis Geor-

gio el Jacobo Vi/,keletby dedil , donavil el eonlulil , salvo

Jure alieno.

Kivonat a királyi jegyzkönyvbl. — Libr. Heg. Nr. III.

paí?. 374.
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1558. I. Ferdinánd király Kecskemét város egész fele

részét , mely a htlenség bnébe keveredett kecskeméti Patócsi

Gáspár, Ferenc, Miklós és Lajos testvérek birtoka volt, saját

titoknokának Liszti Jánosnak adományozza.

Anno 1558. Yiennae die decima noná mensis Octobris

dalae sunl Liüerae Sacrae Caes. el Reae Maltis Donatio-

nales in dnplici papyro palenler confeclae, manu Suae Maltis

propria subscriptae, ac annulari Sigillo suo, in absenlia

majoris el secreli Sigilli sui communilae, quibus niedian-

tibus Eadem Maltas Sua tolalera medielateni Oppidi

Kechkeniet, in Gotlu Pesthiensi exisl. quae alias

Casparis, Francisci, Nicolai el Ludovici Pallio-

chy de eadem Kechkemelh praefuissel , sed per

nolam infidelilalis eorumdem , ad Sacram Regni Hungáriáé

Coronam , consequenlerque coiialionem Suae Mallis Caes,

Regiae devolutam, simul cnm totó el omni Jure suo Regio,

siquod in eadem haberei, ac cunclis suis ulililalibus, Egre-

gio Joanni Liszlbyo, Secrelario Suae Maltis, pro (idelibus

suis serviliis, ipsiusque haeredibus el posleris universis, jure

perpeluo dedil, donavil, el contulit, salvo Jure alicno.

Királyi jegyzkönyv kivonata. — Libr. Reg. Nr. III.

pag. 557.

16.

1559. Vizkeleti György lévai várnagy perbe fogja Szar-

kándi Pált , ki az ö ttidta nélkül , testvérétl Vizkeleti Jakab-

tól , az ezzel együtt nyert kecskeméti AranyJiomoka nev rész-

birtokot megvette.

Amicis suis Reverendis Capilulo Ecclesiae Posoniensis

Thomas de Nádasd Regni Hungáriáé Palatínus Judex Cuma-
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nomm, Serenissimi Principis el Doniini Domini Feidinandi

Divina Faveiile Clementia Romanorum Electi Imperatoris

Semper Augusti, ac Hungáriáé, Boheiniae etc. Regis, In-

fanlis Hispaniarum , Archiducis Auslriae ele. Locumtenens,

neonon Terrae Fogaras Perpeluus, ac Coniilatus Castri Ferrei

Comes, Salulem el Amiciliam paralam cum honore. Ex-

posilum esi Noliis in persona Egregii Georgii Vizkelelhy,

Provisoris Caslri Léva ; Quod licel lemporibus his non ila

dili praelerilis , circa Feslum videlicel Bealorum Vili el

Modesli Marlyrum proxime praelerilum Nobilis Jacobus Viz-

keletby, Majoris Gancellariae Regiae Mallis Nolarius, Fráter

ver Carnalis ipsius Exponenlis junior, nescitur quibus mo-

tus consideraiionibus, ipso Exponenle minimé requisilo,

tolalem iliam Portionem Possessionariam
,

quam in tolali

Porliono Possessionaria Egregii Balt hasaris Palhochy
in Oppido Kecskemét, aliler Aranyhomok a vo-

cato, in Comilalu Peslhiensi exist. habilam, cujus

scilicel totális Portionis Possessionariae realem possessio-

nem idem Exponens cum ipso Jacobo Vizkelethy ex Dona-

lione praefali Domini Nostri Regis, per legitimam Statu-

lionem aequaliter apprehendissel , habuisset, contra mani-

festissima Jura ipsius Exponentis , in el pro certa pecu-

niaria Summa Egregio Paulo Zarkandi, alias Capitaneo

Agriensi , suisque Haeredibus jure perpetuo inscripsissel

atque vendidisset, Dominiumque el realem possessionem

ipsius portionis suae possessionariae Idem Jakobus "Vizke-

lelhy manibus ejusdem Pauli Zarkandii Iradidissel el assig-

nassel, el quia directa cl equalis dimidietas ipsius totális

Portionis Possessionariae jam fali Balthasaris Pathochy in

praediclo oppido habitae , ipsum exponentem praemisso

Jure, alléra ver directa el aequalis dimidietas, porlio

nempc jam í^iti Jacobi Vizkelethy jure mutuae successionis

modo simiü eundem Exponentem manil'esle concernere

dignosceretur, ob hoc Idem Exponens, de el super illa

pecuniae summa, pro qua videlicet praescripta porlio pos-

sessionaria jam lati Jacobi Vizkelethy
,

per ipsum modo

praemisso vendila, apud manus jam Pauli Zarkandy habé-
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relur, eidem Panlo Zarkandy ilehilam plenariamqiie salis-

faclionem impendere, exindeque eandem portionéin pos-

sessionariam , ulpote praemisso Jure successionis Ipsum

Exponentem concernenlem pro se rehabere vellet, Jure

admiltente. Quia autem hujusmodi Causae , inslar aliarum

Causarum ex novis Conslitulionibus publicis adjudicari soli-

tarum in Curia Regia, per Nos, caelerosque Judices Regni

hujus Ordinarios, pro Quinto Decimo Die diei Evocalionis ex

hinc faciendae compiitando, disculi debent ct adjudicari;

Pro eo Amiciliam Yeslram harum serié hortamur et requi-

rimus, alque authoritate Imperiali el Regia, qua fungimur,

Vobis commiuimus el mandamus, qualenus praesentes Lil-

teras Noslras meinorato Paulo Zarkandy per Vestrum Tesli-

monium fidedignum exhiberi, el praesenlari facialis, qui

si personaliter reperiri poleril, ibidem personaliler, alio-

quin de domo habilalionis, sive solitae ejusdem Residen-

liae ammoneat eundem, dicatque el commiüal eidem Verbo

Noslro, ut ipse Decimo Quinto Die a die hujusmodi am-

monitionis numerando, personaliter vei per Procuralorem

suum legilimum, in Curia Regia Coram Nobis módis omni-

bus comparere debeal, el lenealur; ad praemissa respon-

surus, certificando nihilominus, eundem ibidem, ul sive

ipse lermino in praescriplo coram Nobis compareal, sive

non, Nos ad Parlis Comparentis Instanliam id faciemus in

praemissis, quod dictaveril ordo Juris, et post haec hujus-

modi exhibilionis, ammonitionis et certiOcationis Seriem,

ut fuerit exped. Terminum ad praescriplum Nobis suo

modo rescribalis. Dátum Posonii Feria Sexta proxima post

Feslum Conversionis Beali Pauh' Apostoli. Anno Domini Mil-

lesimo Quingenlesimo Quinquagesimo Nono Lecl. L. S.

A pozsonyi káptalan jegyzökönyvébl.

Kecskemét v. tört. I. köf. 15
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1560. Od'ánjL Bernát, neje Bancsi Kata, fia Odönfi Péter,

úgy szinte Patócsi Bernát, Gáspár s Boldizsár nevökben, a

leleszi konvent eltt óvást teszen a királyi Felség ellen , hogy

Kecskemétet senkinek ne adományozza; valamint Liszti Já-

nos , Szarkándi Pál , Plini Bálint , Patócsi Ferencz , Gémesi

Ferencz, Vizkeleti György és Jakab, s Kosztovics Horváth

György , és minden mások ellen tiltakozik , hogy Kecskemétet

a királyi Felségtl fel ne kérjék, magokat annak birtokába

ne helyezzék, ne igtaftassák, és jövedelmét szedni ne báUrr-

kodjanak.

Nos Auguslinus Bolusilh Praeposilus, el Convenlus

Ecclesiaft Sanclae Crucis de Lelez. Memóriáé commenda-

mus per praesenles. Quod Egregius Bcrnardus EdeníTy

de Nagy Mihál , in Generosae Dominae Calhcrinae Bancsy

Consorlis suae, ac Pelri KiideníTy (ilii sui, necnon Ber-

nardi, Casparis el Ballliasnris Palhocliy noniinibus el per-

sonis, Nostram personaliler veniens in praesenliam, Sacram

Regiani Majeslalem , Dominum Nostrum Clemenlissimum

Dominnm Dominum Ferdinandum EiecUim Romanorum Im-

|)eralorem Semper AngusUim ele. Dominum Noslrum , ac

Serenissimum Dominnm Dominum Maximilianum Regem

Bohemiae, Ducem Burgundiáé ele. a Donalione, Collalione,

Consensusque desuper adhiliilione Tolaiis Oppidi Kecli-

kemelh, praecipue aulem Porlionis Possesio-

nariae Egregii quondam Gregorii Kech kernel hy
cum omnibus perlinenliis el praediis in Comilalu Pesthiensi

exisl. Iialjii : Eure^ios ver Joannem Liszllivum Suae

Sacrae Majeslalis Secrelarium, Paulum Sarkandy, Vaienli-

nurn Pliny , Franciscum Palliocliy, allerum Franeiscum

Gémes, Georgium el Jacobum Vizkelelliy, el Georgium

Ilorválh Kozlliovyih , alios eliam omnes el singulos, cujus-

cuníjue slalus, gradns el praeeminenliae exislanl llomines,

ab hnpclralionc lmpplrari(pie lafliorH^. necnon Oceupalione,
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(letentione, et conservalione , (!l in Dominium praedicli

Oppidi et pertinenlianim suaram, quovis quaesito sub colore

Intromissione , Slaluiione , Statuique factione , sibi ipsis

appropriaíione, usuque Fructuum, et quarumlibel utilitatum

suarum perceptione, vei percipi factione, Locaque Capitu-

laria et Conventualia , et alia quaevis Lóca Credibilia , a

Literarum suarum extradatione, vei emanari factione, quo-

modocunque jam faclis , vei fiendis Prohibuit Conlradicen-

do, et Inlerdixit Inhibendo, publicc et manifesle coram

Nobis. Harum Nostrarum vigore et Testimonio Literarum

mediante. Dalum feria Quinta proxima post Festum Cir-

cumcisionis Domini. Anno Domini Millesimo Quingentesi-

mo Sexagesimo.

A leleszi konvent jegyzökönyvébl.

18.

1564. I. Ferdinánd király a kecskeméti polgároknak s e

város minden lakosainak olyatén védlevelet ad, melynél fogva

azokat , vagy embereiket s jószágaikat egész magyar s hozzá

tartozó országokban letartóztatni, vagy ellenük hiráskodni

senki ne megneszeljen,' hanem ha azok ellen panasza vagy kere-

sete van, a kecskeméti bíró és városi tanács elölt mozdítsa

ügyét el'ó.

Ferdioandus divina favente clementia Eleclus Romano-

rum Imperátor semper Augustus, ac Germaniae, Hungá-

riáé, Bohemiae etc. Rex, Infans Hispaniarum, Archidux

Auslriae, Dux Burgundiáé etc. Fidelibus Nostris Universis

et Singuüs Dominis Praelatis , Baronibus , Comitibus

,

Vicecomitibus, Capitaneis, Praefeclis, Officialibus , Caslel-

lanis, Nobilibus, ipsorumque vices gerentibus, ilem Tricesi-

matoribu'í, Theloniatoribus, ííc Tribulorum et Vectigalium
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qiiorumcunque Exaclorilius , neonon Magislris Civium, Ju(li-#

cibus el Recloribus Civiialuni , Oppidorum el Villariim

,

cunclis eliain aliis Subdilis Nostris
,

quocuiKjiie Officio ac

Praefeclura , ubique in Regno Noslro Hungáriáé, el Parti-

hus ei subjeclis fungenlibus el commoranlibus , Praesenles

Noslras visuris Salulem el Gratiam. Cnin Jusli pro In-

juslis el Innoxii pro Reoruni excessibus non
debeant quoquomodo impediri: Ideo Fidelilali Ve-

slrae barum serié firmiler cominiilimus el niandamus: Qua-

lenus dum el quando, ac quoliescunque providi el cir-

cumspecli Cives el Inhabilalores Oppidi Kech-

kemelh; aul homines seu lamiliares eorum
,
praesenlium

videlicet oslensores, pro viciuuni suornm necessaria acqui-

silione diversas Partes Regni Noslri Hungáriáé pcrluslrantes

cum rebus el mercibus eorum quibusvis ad veslras terras,

tenula
,

possessiones , Dominia , honores , Olliciolalus , aut

Veslri in médium pervenerinl ; Exlunc Ipsos bominesque

eorum praefaios ad quorumvis inslanliam in personis judi-

care, aut Vesiro aslare Judicalui compellere nusquam vei

nequaquam praesumalis, nec silis ausi modo aiiquaii, si-

gnanler ver pro debilis, ddiclis, el excessibus aliorum.

Siíjui aulem quicquam actionis vei quaestionis contra anno-

lalos Cives el Inbabilalores Oppidi Kechkemeelh
habenl vei babuerinl , in praesenliam Judicis el

Juralorum Civium didi Oppidi Kecbkemeth pro-

sequanlur. Ex parte quorum idem Judex el Jurati Cives,

omnibus conlra Ipsos conquerulanlibus meri Juris el debilae

Salisfaclionis complemenlum adminislrare lenebunlur, prout

diclabil Ordo Juris; quod nisi lidem Judex el Jurati Cives

facere curaverint Lilleras basce Noslras praediclis Civibus

el Inbabilaloríbus Oppidi Kecbkemeelh minimé

suííragari volumus. Secus non facluri
,

praesenlibus Perle-

ciis exbibc'iili reslitulis. Dátum Vieunae Vigesima prima die

Mensis Mártii. Anno Domini Millesimo Quingenlesimo Sexa-

gesimo Quarlo. Ferdinandus. mp, Nicolaus Olachus Slrigo-

niensis. mp. Georgius Rociikay. mp.
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E védlevélnek s 1582-dik évbl Rudolf király által kiada-

tott egy hasonló tartalmúnak eredetijeit Kecskemét város köz-

sége Balogh Imre kiküldötte által 1586-dik évben, a nyitrai

káptalanban hiteles másolatba vétette , melynek jegyzökönyvé-

bl szereztetett az itteni közlemény.

19.

1565. Kaszaházi Joó Balázs királyi ügynök és a szent

korona ügyvéde, Mérei Mihály nádori helytartó által perbe

fogatja Kecskemét város földes urait; mivel nevezett város

valaha koronabirtok és királyi jószág volt , s azt II. Ulászló

király a korona sérelmével Patócsi Bertalannak adományoz-

ta, késbben 2)edig az országos zavarok között többek kezére

jutott, kiktl a korona számára visszaitéltetni kivánja.

Amicis suis RevereiKÜs Capitulo Ecclesiae Strigoniensis

Michael de Mére Locumtenens Orticii Palalinalis Regni

Hungáriáé , ac Screnissimi Principis et Domini Doniini

Maximiliani Secundi Dei Gratia Elecli Romanorum Impera-

loris Semper Augiisli, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohe-

miae etc. Regis, Archiducis Auslriae, Ducis Burgundiáé

etc. Consiiiarius, Salutem el Amiciliam paralam cum ho-

nore. Noveritis, quod Egregius Blasius Joó de Kazaháza

Direclor Causarum praefaiae Sacrae Caesareae el Regiae

Majeslalis, ac Fiscalis Sacrae Coronae didi Regni Hungá-

riáé, Nomine et in Persona Suae Majeslalis, Fiscique Sui,

ac Coronae Regni Hungáriáé, Nobis exponere curavil in

liunc modum : qualiler Oppidum Kecském élli vocalum

in Comitalu Peslhiensi existens cum suis perlinenliis

olim ad praefatam Coronam didi Regni Hungáriáé, et con-

sequenter Reges ejusdem Regni, anlecessores scilicel prae-

faiae Sacrae Caesareae el Regiae Majeslalis, lamquam jus

proprium Coronae perlinuerit, proul eliam nunc de Jure

perlinere dinascatur, quandoquidem Oppidum Kecske-

méth cum perlinenliis Serenissimus Princeps quon-
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cJam Doni in US Uladislaus Rex Huiigariae el Bolie-

niiae ele. diim supeniverel Egregio quondam Bartholo-

maeo Patochy uteunque didisset el obligasset, el iliud

dictus Bariholomaeiis Pathochy et sui Haeredes tenuissenl

et possedissent, quod quidem doinde Oppidum cum suis

pertinenliis per haec dislurbiorum tempóra ad nianus

Egregiorum Valentini de Pelén, F'rancisci de

Pásztlióby, Stepliani de Balay, et Francisci

G I) é ni e s C a p i t a n e i P e d i t u m A g r i e n s i u m pro d i-

reeta el aequali medietate, ac pro alléra simili-

ter directa et aequali raedietale Egregii quon-

dam Pauli de Zarkand, et deinde eo decedenle
Generosarum Dominae Cliristinae Nyáry Reli-

clae, ac puellarum Annae et Elisabelh filiarum

ejusdem Pauli Zarkandy devenissel et babereiur,

qui idem Oppidum cum suis perlinenliis eodem modo cliam

uunc conlra Jura Sacrae Coronae, et Fisci Begii, et con-

sequenler diclae Sacrae Mallis lenerent et possiderent etiam

modo. Ob lioc idem Magister Blasius Joó Direclor el Fisca-

lis eosdem Valenlinum Pelény , Franciscum Pászlboliy

,

Stepliauuu) de Baly, el Franciscum de Ghémes, uecnon

diclam Cbrislinam Reliclam , lamquam etiam legilimam

Tutricem diclarum puellarum Aniiae et Elisabelb ílliarum

suarum e\ praefato Paulo Zarkandy progenitarum , ratione

didi Oppidi Kecskemélb Noslram in praesenliam in cau-

sam convenire, ac diclum Oppidum Kecskemélb cum suis

pertinenliis et ulililalibus quibuslibet, lamquam Bona Coro-

nae ab eisdem pro dicla Majestate Regia, el Corona Fisco-

quo Regni Sui Hungáriáé, Jure recuperare et rehabere, el

in praemissis a Nobis Judicium et Jusliliam liabere vellel,

lege Picgni requirenle. Pro eo Amicitiam Veslram praesen-

libus pciimus diligenter, quatcnus praesenles Lilleras No-

stras memoralis \ alenlino Pelény , Francisco Pászlbohy

,

Slephano Balay, el Francisco Gliémes, ilem Dominae

Cbristinae Belictae, ac puellis Annae et Elisabelh liliabus

didi (juondam Pauli Zarkandy, |)er Veslrum Teslimonium

lidcdi^Munu , exhibere ac praesenlare lacialis, <pii si perso-
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naiiler reperiri poluerinl, itidem personaliler , alioquin de

domibiis habitalíonum , sive solilis eorundem residenliis,

admoneat eosdem , dicatque et committat eisdem Verbo

Nostro, ut ipsi praescriplum Oppidum Kecskemétli vocatuni

cum suis perlinentiis praefalae Sacrae Caesareae el Regiae

Mallis tamquam Jus proprium et bona Coronae, pro dicta Ma-

jestale Regia, et Corona Fiscoque Regni Sui Hungáriáé res-

timére et remitlere, alioquin decimo quinto die diei hujus-

modi Exhibilionis, praesentibus ipsis exhinc fiendae compu-

lando, personaliter, vei per Procuratores eorum legitimos,

cum omnibus eorum Juribus, quibus ipsi idem Oppidum ad

se periinere praetenderent , coram Nobis comparere debeant

el teneanlur, in praemissis Judicium et Jusliliam recepluri,

cerliíicantes eosdem ibidem, ul sive ipsi termino in prae-

dicto coram Nobis compareanl, sive non, Nos ad partis

comparenlis Instanliam id faciemus in praemissis, quod

diclaveril Ordo Juris. El post haec hujusmodi Exhibilionis,

Ammonilionis, el Cerlificalionis seriem, cum ammonilorum

et certiíicalorum nominibus, lerminum ad praescriplum, ut

fuerit expediens, Nobis suo modo amicabililer rescribatis.

Dalum Viennae Austriae feria quarta proxima post feslum

Bealorum Philipi)i el Jacobi Aposlolorum. Anno Domini

Miliesimo quingentesimo Sexagesimo quinto. L. S.

Az esztergarai káptalan jegyzökönyvébl.

1570. Vizkeleti György az esztergami káptalan eltt elle-

ne mond kecskeméti közös birtokuk, testvére Vizkeleti Jakab

általi elidegenítésének.

Nos Capitulum Ecclesiae Strigoniensis memóriáé com-

mendamus tenoré praesentium signiíicantes quibus expedit

universis. Quod Egregius Gcorgius Vizkelelliy suo nomine

et in persona Nostram personaliter veniens in praesenliam

,
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per modum solennis Prolestalioiiis el Inhibilionis Nobis

(Jelegere el signiticare curavil íd hunc modum : Quomodo

Egregius Jacobus Vizkelelhy fráter germanus ipsius prole-

slanlis, tolalem Porlionem Possessionariam in Possessione

Ketskemélh in Comitalu Pesihiensi exislenle habilam, quae

videlicel olim Egregii Ballhasaris Paszlhoczy praefuisset

,

simul cum cunclis suis utililalibus et pertinentiis quibus-

libet, ad eandem perlinere debenlibus, Egregio Paulo Zar-

kandy , in el pro cerla summa pecuniaria alienare cl ven-

dere ulcunque nilerelur, aut jam de facto vendidissel et

alienasset, in praejudicium el damnum ejusdem Prolestan-

lis manifeslura. Unde facla bujusmodi proleslatione , anno-

tatum Jacobum Yi/kelelhy a venditione el alienatione,

diclum ver Paulum Zarkandy, et aüos quoslibet, cujus-

cunque condilionis, slalus, aut dignilalis bomines, ab em-

ptione, occupalione, delenlione ac conservalione, seque

quovis quaesito sub colore in Dominium ejusdem portionis

possessionariae inlromissione, ac sibi ipsis appropriatione,

inlroduclionc, cl slalui faclione, Serenissimum Principera

Dominum Dominum Maximiiianum Secundum De! Gralia

Eleclum Romanorum Imperalorem Semper Auguslum , ac

Germaniae, Hungáriáé, Bobemiae ele. Regem, et Domi-

num Nostrum Clementissimum , et alios Successores Maje-

slalis Suae Reges, a Donalione et Colliilione suprascriplae

tolalis |)orlionis possessionariae , Consensusquc superinde

Sui Regii adbibilione, vei diclae alienalionis coníirmatione:

Nos ver, cl universa Capitula, Convenlus, et quaevis

Lóca CredibiHa, a Litlerafum superinde exlradalione, ema-

nalione, el emanari faclione, quaiilercunque jam faclis,

vei liendis, Juribus dicli protestanlis deroganlibus, inliibuit

conlradicendo , et conlradixil inbibendo, pubbce et mani-

fesle corani Nobis : Uaruni noslrarum \igore et Testimo-

nio Lilterarum mediantc. Dalum feria quarla inler Octavas

fesli Cor|)oris Cbrisli Anno Domini Millesinio Quingcnlc-

simo Septvagesimo.

Az csztergami káptalan j(gyzökönyvél)(»l.
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1582, Rudolf király védlevele a kecskeméti polgárok s

minden lakosok részökre, melynélfogva azok, cselédeik vagy

jószágaik, egész Magyarországon s kapcsolt részeiben senki

által le nem tartóztathatnak, s illetéktelenül idegen biróság

elibe nem állíttathatnak; hanem ha kinek ellenük panasza

vagy követelése van, idézze ket nagyságos Kollonich János

Bertalan akkori, vagy idöszerinti egri várkapitányok elibe,

s az fog a kecskemétiek ellen törvényt és igazságot szolgál-

tatni,— Ferdinánd királynak 1564-dik évben kelt védlevelé-

vel együtt (lásd a 18-dik számot) e másikat is 1586-dik évben

a kecskeméti község Balogh Inwe kiküldötte által a nyitrai

káptalanban az eredetiekrl másolatba vétetvén, átíratja.

Nos Capilulum Ecclesiae Niltriensis, memóriáé commen-

damus per praesentes significanles quibus expeilil univer-

sis. Quod prudens el circumspectus vir Emericus Ba-

logh Civis et Inhabitalor Oppidi Kcclikemeth,
in sua, ac prudentum et circumspeclorum cele-

rorum Civium el Inhahilalorum Ejusdem Oppidi
Kechke metil nominibus el in personis, nostram perso-

naliler veniens in praesenliam , exhibuil nobis et praesen-

tavit tenoris infrascripli binas Litleras Patenles, unas siqui-

dem Serenissimi olim Principis el Domini Domini Ferdi-

nandi Divina Favenle Clementia Elecli Romanorum Impera-

loris Semper Augusti, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohe-

miae ele. Regis, Infanlis Hispaniarum ele. Domini noslri

clemenlissimi auguslae memóriáé; aiteras ver Sacralissimi

Principis et Domini Domini Rudolpbi Secundi Dei Gratia

Elecli Romanorum Imjieratoris Semper Augusti, ae Germa-

niae Hungáriáé Bohemiae etc. Regis, Archiducis Auslriae,

Ducis Burgundiáé ele. Domini noslri itidem Clementissimi,

utrasque paienler in dupplici papyro confecias, Sigillisque

Eorundem Dominorum Principum magnis , el chyrographis

propriis in inferiori earundem niargine ab nílra eommunitas
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el roboralas : i\lens nos tlebila cum inslanlia, ul cuni

casdiini Lilteras in specie propter Loci magnam inlercape-

dinem et distantiam , alque eliam propter viarum discrimina

hinc inde circumferre non sit eisdem valde securuni, ob

hoc nos easdem Lilleras transscribi et transsuní)mi
,

prae-

senlibusque Lilteris noslris inseri, et inscribi, et sub sigillo

noslro Capiuilari Eisdem exlradare dignaremur. Quarum

quidem Lilterarum pula primarum Tenor est iste : Ferdi-

nandus divina favente etc. (lásd a 18 ik számot) — Aliarum

ver Lilterarum eontinenlia haec est

:

Rudolphiis Secundus Del Gratia Eieclus Romanorum

Imperátor Semper Augustus, ac Germaniae, Hungáriáé,

Bohemiae, Dalmaiiae, Croatiae, Sciavoniae, etc. Rex, Archi-

dux Austriae, Dux Burgundiáé, Comes Tyrolis et Gorilláé

etc. Fidelibus Nostris Universis et Singulis Dominis Praela-

tis, Baronibus, Comilibus, Praefectis, Capitaneis, Proviso-

ribus, Caslellanis, Otlicialibus , Nobilibus , eorundemque

vices gcrentibus. Item Teioniatoribus, ac Tribulorum et

Vecligalium quorumcuuque Exacloribus , Vadorumquc et

Ponlium Magistris , necnon Civilalum, Oppidorum et Villa-

rum Magistris Civium, Judicibus et Recloribus, cuuclis eliam

aliis cujuscunque Slalus el Condilionis Subdilis Noslris,

quocunque Olficio et Praefectura , ubivis in Regno Noslro

Hungáriáé et Partibus ei subjeclis, fungentibus et commoran-

libus, Praesentes Noslras visuris, Salulem et Gratiam. Cum
J u s t i pro I n j u s t i s , cl I n n o x i i pro R e o r u m e x

-

cessibus non debcant quoquomodo impediri.

Idco Fidciitali Veslrae, et Veslruuí Singulis liarum serié

lirmiter commiltimus et mandamus. Quatenus dum el quando

et (|uoliescunque Prudentes et Cl rcum spécii Cives

el I n babi talores Oppidi Kecbkemetb, aul bomines

seu Inuiiliarcs corum, praescnlium videlicct ostensores, pro

victuum sunrutn iiecossaria acíjuisiiione, diversas partes jdicti

Regni Noslri Hungáriáé perluslrantes, cum rebus et merci-

bus corum (piihusvis, ad Veslras tcrras, lenula, posscssio-

nes, (louiinia, lionores, et oriiciolalus, aul Veslri in médi-

um pcrvenerint : Exlunc ipsos , Iiominesquc cl familiares
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ipsorum praefalos, ad quorumvis inslanliam in pcrsonis

judicarc, aut Veslro astare Jiidicalui compellere nusquam

et neqiiaquam praesumatis, nec silis ausi niodo aliquali,

signanter ver pro debilis, deliclis, el excessibus aliorum.

Siqui autem quidquam actionis vei queslionis contra anno-

latos Cives et Inhabilalores dicti Oppidi Kecbkemelh, vei

homines vei familiares ipsorum habent, vei habiierint, id

in praesentia Fidelis Nostri Magnifici Joannis Bartholomei

a Ivollonicb Capitanei arcis Noslrae Agriensis moderni et

futurorum Juridice prosequantur; ex parte quorum Idem

Capiianeus Noster omnibus contra ipsos querulantibus meri

Juris et Jnstitiae, debilaeqiie Salisfactionis complementum

adminislrare tenebitur, prout dictaverit ordo Juris. Secus

non fücturi. Praesenlibus perlectis exbibenli reslilutis. Dá-

tum in Civitale Nostra Vienna Auslriae Vigesima quinta

die mensis Octobris. Anno Domini Millesimo Quingentesi-

mo Octvagesimo Secundo. Rudolphus. L. S. Georg. Archi

Eppus Colocensis et Adminislralor Jaurinensis.

Unde nos legitimis ac juslis pelilionibus praefali Eme-

rici Balogh, modo quo supra dicluni est, coram nobis

factis, favorabiliter inclinali, praeinsertas ulrasque Lilleras

non abrasas, non cancellafas , non vilialas , sed omni

prorsus suspicionis vilio carenles, de verbo ad verbum sine

diminulione et augmenfo aliquali transscribi et transsumi

,

praesenlibusque Lilteris noslris inseri tacientes , Eidem

Emerico Balogh , el per consequens praefalis Civibus el

Inhabitaloribus praedicti Oppidi Kecbkemelh, aut homini-

bus seu familiaribus eorum , sub Sigillo noslro Capilu-

lari , Jurium Eoruudem fuluram ad cautelam , communi

svadenie Juslilia exlradandas duximus el concedendas.

Dátum feria quarta proxima posl festum Beali Bartholomei

Apostoli. Anno Domini Millesimo Quingenlesimo Octva-

gesimo Sexlo.

A nyitrai káptalan jegyzökönyvébl.— Ez, és a 18-dik

szám alatti védlevél között az a nagy különbség van: hogy

1564-ben I. Ferdinánd a kecskeméti polgárok elleni követelö-

ket a város birája s tanácsa elibe utasítja; itt pedig Rudolf



236

király iigyaii:;;:'>kat az egri várkapitányok birósága alá helye-

zi; azért: mert mint maga helyén kimutatva leend, 1582-ben

Kecskeméten a kisebb ügyeket a városi elöljáróság élén török

kadia, nagyobbakat pedig a budai török törvényszék intézte

el, s a magyar király saját vidéki alattvalóit a kecskeméti pol-

gárok elleni ügyekben azok hatálya alá bocsátani, károsnak

és méltósága elleninek látta.

*i2.

1590. Rudolf király , Vezsenyi Gáspár magvaszakadtá-

val a koronára s királyi szahad rendelkezésre visszaesett

kecskeméti részbirtokot Rákóczy Zsigmond egri várkapitány s

Heves- és Borsodmegye föispányának adományozza.

Nos Rudolphus clc. Memóriáé commcndamus lenore

praesenlium significanles qiiibus expedil universis : Quod

Nos cum ad nonnullorum fidelium Nostrorum humillimam

Supplicalionem Nostrae proplerea factani Majestali, lum

ver altenlis el consideralis lidelitale ac fidelinm servili-

orum meritis Fidelis Nostri Magnifici Sigismundi
Rákóczy, Coniilis Comitaluum Ilevessiensis el

Borsodicnsis Supremi, Arcis el Praesidii Nostri

Agriensis Praefecti ac Capilanei ele. Tola-

lem Portionem Possessionariam in Oppido Kechkemelh
vocalo , ac Comilalu Peslhiensi exislenie habilam,

quae Egregii quondam Gas paris Vesén y praeí'uisse, sed

per morlem el defeclum seminis Ejusdem ad Sacram prae-

dicti Regni Noslri Ilnngariae Coronam, consequenterque

Coiialioneni Noslrani Regiain
,

jiixla antiíjuam el approha-

lam ejusdem Regni Noslri Hungáriáé Consveludinem, alque

Legem, rite el legilime devolula esse pcrliilielur el re-

dacta. Tolum ilom cl oninc Jus Noslruni Rcgium siquod

in dicla porlionc pracfali ipiondam fiasparis Veseny pos-
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sessionaria, in praefalo Oppido Keclikemélli ac annolalo

Cottii Pestiensi exist. habita, etiam aliter qualitercunque

haberemus, aut Eandem Noslram ex quibuscunque causis,

viis , módis , et rationibus concernerent Majestalem , simul

cum cunctis suis utiiitalibus eí perlinentiis quibuslibel, ter-

ris scilicet arabilibus, cultis ot incullis, agris, pralis, cam-

pis, pascuis, fenelis, sylvis, nemoribus, monlibus, vaili-

bus, vineis, vinearumque promonloriis, aquis, fluviis,

piscinis, piscaluris, aquarumque decursibus, molendinis,

el eorundem iocis
,
generaliler ver quarumlibel ulilitaliim

el perlinentiarum suarum integritatibus, quovis nominis

vocabulo vocitatis, sub suis veris et anliquis limilibus

existenl. ad eandem portionem de jure et ab aniiquo spe-

ctantibus, et perlinere debentibus, memoralo Sigismundo

Rákótzy, ipsiusque liaeredibus et posterilalibus universis

dedimus, donavimus et contulimus. Imo damus donamus

el conferimus jure perpetuo et irrevocabiliter tenendam

,

possidendam et babendam (saivo Jure aiieno) Harum Nostra-

rum vigore et testimonio Litterarum, quas in formám

Noslri Privilegii redigi faciemus , dum Nobis in specie fuerint

reportatae. Dalum in Arcé Nostra Regia Pragensi decima

tertia die mensis Novembris Anno Domini 1590. Regno-

rum Nostrorum etc. ele.

Királyi jegyzkönyv kivonata. — Libr. Reg. Nro IV.

pag. 665.

23.

1601. Kútasi János esztergami érsek s királyi helytartó

igtató-parancsa az esztergami káptalanhoz : mely szerint

Szentmáriai György és Ferenc unokatestvérek , miután egy-

mást istentelenül megtámadták , megsebzettek , kezeiket rokon-

vérrel fertztették elannyira, hogy Ferenc sebeiben elhalt,

htlenségben marasztatván , birtokaik tlük elitéltettek, javai-

kat s azok között kecskeméti részbirtokukat Rudolf király
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1592-dik évben Oroszi Jánosiiak és Kis Andrásnak adomá-

nyozta , ezektl pedig Hetesi Pethe László s fia Márton meg-

szerezvén, ezek szinte Rudolf királytól beigtatási parancsot

nyertek, de a még életben volt Szentmáriai György a heigta-

tásnak ellene szegült; miután pedig 1601. évi télen ez is el-

halt s a birtokokban özvegye Kenderesi Mária maradt, jelen

parancslevélnél fogva az esztergami káptalan utasíttatik

:

hogy kiküldötte csatlakozván a kinevezend királyi személy-

lyel , Kenderesi Máriának hitrészül néhai férje által lekötött

25 jobbágytelek és egy nemesi udvartelek kiadásával , a többi

elszámlált birtokokba Hetesi Pethe Lászlót és Mártont ig-

tassa he.

Amicis suiá Reverendis Capilulo Melropolitünae Eccle-

siae ^oslrae Slrigoniensis Joannes Kuthassy Miseratione

Divina Archi Episcopas dictae Melropolilanae Ecclesiae Slri-

goniensis , locique ejusdem perpetuus Comes , Pi'imas Hun-

gáriáé, Sanclae Sedis Apostolicae Legátus nalus, necnon

Sacralissimi P;Mncipis el Domini Domini Rudolphi Secundi ele.

Summus el Secrelarius Cancellarius, Consiliarius el per

Hungáriám Locumlenens — Salulem el amiciiiam paralam

cum honore. Exposilum esi Nobis in persona Generosi

Ladislai Pelhe de íletlies. Qualiler ipse superioribus non

diu relro aclis lemporibus , vigesima videlicel die mensis

May in anno Domini Miilesimo Quingenlesimo Nonagesimo

Secundo iransacto praelerili , in Arcé Regia Pragensi a

praefalo Dominó Impcralore el Rege Noslro Dominó

Noslro Clementissimo lolales el inlegras l^ossessioncm

Andréfalva vocatam , neenon porliones possessionarias in

Possessionibus Pclyn, Persc, Therbellielh, Thugár, Thar-

nócz, Keszi, el Mihály geregie, in Neogradiensi , ilem

Fels Ábrám vei Ábrán nnncupalam in Borsod iensi , nec-

non porliones simililer possessionarias in Oppido Kech-

kemélh, ac Possessione Pánd, el Praedio Pilis,

in Peslliiensi, insupcr porliones in Possessionibus Föls

Erd Telek, Kövesd, cl Tbenk vocatis, ac Praedium Zenlh-

Maria dichim in Hcvcsicnsi (j)niitatibns c\isieni. habiias.
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per Nolani iiilidolilaiis Egregioruni (juoiitlam (jleorgii el

Francisci Zenlh-Mariai Fralmm Patruolium
,
quam ipsi ex

eo, quoil non vcrili Leges Regni, se se inviccm mutuis

verberibus, vulneribus aflecissent, propler hocque manus

suas fralernas eíTusione fraterni sanguinis polluissenl, in-

currisse dignoseunliir, simul cum toló et omni Jure Regio,

siquod iii diclis tolalibus bonis, scu Juribus possessionariis

Sua Majeslas aliter eliam qiialilercunque liaberet,aut eadem

et idem ex quibuscunque causis, viis, niodis et rationi-

bus concernerent Majestalem , simul cum eunctis suis ulili-

lalibus, et pertinenliis quibuslibet, quovis nominis voca-

l)ulo vocitalis, sub suis veris melis, et autiquis limilibus

existentibus , ac ad eadem bona, et idem Jus Regium de

Jure et ab antiquo spectantibus, pertinereque debentibus,

pro se, et Marlino similiter Pethe lilio ejusdem (postquam

Egregii Joannes Orossy, et Andreas Kiss, quibus prae-

tacta bona aeque, ac dicto Ladisiao Pethe antea Sua Majestas

Jus suum bonis in praefalis pro certa pecuniae Summa
benigne contulerat , eidem Ladisiao Pethe resignarunt)

ipsorumque haeredibus et posterilaiibus universis, vigore

Literarum Suae Mattis Donationahum
,

jure perpetuo et

irrevocabiliter supph'citer obtinuissel atque impetrasset. Cum-

que iidem Ladislaus et Martinus Pethe in Domínium prae-

scriptorum totahum universorum bonorum seu Jurium pos-

sessionariorum , utililatumque et pertinentiarum eorundem

quarumlibet, ac Juris Regii in eisdem habili, per Regium,

et honorabiiis Capituli Agriensis homines sese legitimé in-

Iroduci, eademque el idem sibi ipsis, ipsorumque haere-

dibus et posleritatibus statui facere voiuissent, tum prae-

fatus Georgius Zenth-Mariay suo, necnon dicti etiam quon-

dam Francisci similiter Zenth-Mariay nominibus et in per-

sonis eidem totali introductioni et Statutioni , Contradictio-

nis velamine obviasset, eamque nulla sui in parte eífectui

mancipare permisisset : ob quam quidem Contradictionem

,

Inhibitionem mox ibidem Georgius Zenth-Mariay personali-

ter, dictus autem fráter suus medio ejus in Curiam Regiam,

Suae videlicet Mattis personalem evocali exstitissent prae-
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senliani , rationem isliusmodi coníradicloriae inliibilionis

reddiluri efticacem. Et quamquam poslea idem quondam

Franciscus Zenlh-Mariay vilam finivisset, sicque tolales por-

liones ejus possessionariae , simul cum cunctis earum utili-

talibus et pertinentiis quibuslibel ad diclum Georgium

Zenlh-Mariay fratcm cjusdem devolulae exslilissent. Post-

modum memoratus etiam olim Georgius Zenlh-Mariay pro-

xime praeterila hyeme ex hoc seculo migrasset, et ab eo

antereccnsila universa bona, seu Jura possessionaria simul

cum cunclis suis ulilitalibus el pertinentiis quibuslibet ad

Generosam Dominam Mariam Kenderessy , alias Pauli

LoránlhíTy , nunc aulem ejusdem Georgii Zenlh-Mariay

,

quondam Egregiorum Reliclam Viduam devenissent, apud

cujus maiius haberentur etiam modo, praejudicio el damno

ejusdem Exponenlis, valde magnó, et quia eadem universa

bona, seu Jura possessionaria Dolem praenolatae üominae

Mariae Kenderessy, quae videlicel ei, et eisdem universis

bonis, seu Juribus possessionariis dicli secundi Domini et

Marili sui cederet Vigintiquinque Colonos cum Una Curia

jNobihlari sibi apta, in pecunia aulem solummodo

centum florenos de Jure Regni conslituenlem longe et

multum excedere videanlur, tahbusque Dolahslis legitimi

successorcs ipsorum bonorum intra anni spalium , a die

obitus marilorum earum compulando satisfaciendi,

etiam si sponle reddere nollent, ilias cum rcfusione Dolis

eiiciendi , residuum aulem omne ipsorum bonorum ex

Decreto Regni pro se vendicandi habcant potestalis facul-

talem , et aulhoritalem. Ob hoc idem etiam Exponens

anlequam ipsum residium ipsorum Ronorum , simul cum

cunclis suis ulilitalibus cl pertinentiis quibuslibet sibi ven-

dicel, ncíjuid contra Jura Regni egisse videalur, memo-

ratam Dominam Mariam Kenderessy de levalionc et ad se

receptioné praescriplae Dolis suae praemonere vclit. Jure

Regni id exposcenle. Pro eo Amicitiam Vestram harum

serié horlamur, aique aulhorilate praofati Domini Impe-

raloris el Regis Noslri qua rungimnr, Yobis coniinillinius

el mandamus, (piatenus veslrum millalis hominem, vesiro
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pro teslimonio íidedignutn
,

qiio praesenle — Homo
Regius per Nos ad id specialiler iransmissus im[>nmis ad

memoratam Dominam Mariam Kenderessy personalilcr acce-

dendo admoneal eandem , ul ipsa praescriplam Dolem suam

cum Bonorum excisione ab Eodem Exponenle lollere, akjne

levare debeat
,

qiiae si lecoril bene quidem , alioquin ad

facies lolalium el integrarum porliomim possessionariarum

— — — si el in quaníum id per metum cl Turcicam

Tyrannidem Béri licebit , alioquin juxia Slalula seu Con-

slilutiones Regni ad alium locum luliorem , el bonis eisdem

viciniorem , vicinis et commelaneis eorumdem universis

inibi legitimé convocalis et praesenlibus acccdendo, eadem

bona seu Jura possessionaria considorel, connumeret, el

tandem ex eisdem ipsi Dominae Mariae Kenderessy pos-

sessionaria cum excisione viginti quinque Colonos cum una

Curia Nobilitari, illi ver habitalione suflicionli, simul cum

cunclis suis ulililalibus el pertinenliis quibuslibel

videlicel a praesscriplo Secundo Dominó et Marilo Suo

illi de Jure Regni provenienle del, et assignel, per eam,

quoad vixeril , si nomen — defuncli Domini el

Marili sui non mutaveril, litulo pignoris, quem si muta-

veril, usque ad rehabilionem cenlum ílorenorum paralae

pecuniae Dotis — — possidenda , reliquam autem univer-

sam , sive remanentias eorumdem universorum Bonorum

seu Jurium possessionariorum ubique de manibus ejusdem

Dominae Mariae Kenderessy occupel el aufferal, occupa-

lamque el ocupalas simul cum cunclis suis ulililabus el

pertinenliis quibuslibel memoratis Ladislao Pelhe el Mar-

lino íilio ejus, ipsorumque haeredibus el poslerilalibus

universis modo simili del, el assignel, per illos omni eo

Jure, quo ad eos pertinere dignoscilur, perpetuo possiden-

das. Et tandem super serié — ele. Dátum Posonii, in

feslo Beati Laurentii Marlyris Anno Domini Millesimo Sex-

cenlesimo Primo. L. S.

Az esztergami káptalan jegyzökönyvébl. — A Kecskemétre

kevésbé tartozó káptalani eljárásróli hivatalos jelentés szerint,

a kiküldöttek Kenderesi Máriát Özvegy Serényi Mihálynö

Recskemét v. tört. I. köt. 16
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Bajomi Zscifia lakásán, Abaújmegyében , BódogkÖ vár alatt,

1601. Aug. 24-kén fölkeresték, de az a javak kiadását meg-

tagadta; a kiküldöttek tehát Aug. 28-kán Nógrád, 31-kén

Ónod várában megjelenvén, itt, mint az illetÖ birtokrészekhez

közelebb esÖ s a török félelmétl mentes helyeken a birtoko-

kat számba vették, azokbúl 25 jobbágytelket Kenderesi Máriá-

nak kiadtak , s mivel nemesi udvartelek az egész birtokokon

nem találtatott ,— lakására elegend nemesi birtokot— (prae-

dium illi pro habitatione sufíciens) — kiszakasztottak ; a többi

javak birtokába Pethe Lászlót s fiát Mártont beigtatták, mirl

jelentésüket a királyi helytartóhoz 1602-dik évi Július 15-kén

megtették.

24.

1602. Radovics Péter váci püspökkel Kecskemét város a

püspöki dézma iránt egyez a nyitrai káptalan eltt , egy évre

200 aranyban.

Anno Millesimo Sexcentcsimo Secundo, dic Trigesima

May, Judex .luralique Cives, ac lola Univorsitas Oppidi

Kechkcmelheo, inisit el delagavil hominem Concivem vide-

h'cel suuin Providum Franciscum Kis ralione Decin)ac

Frugum Yini el aliorum Eppo Vaciensi anniialiin ex diclo

Oppido provenire dehenlium , ul videlicel jam dictus Fran-

ciscus Kis nomine lolius Conimunilalis praefali Oppidi cum

Rcvercndissimo Domini Pelro Piadoviiio Eppo Vaciensi pro

praesentis anni Docimis concordarel. Itaque Idem Francis-

cus Kis cum Lileris Crcdeniionaiibus praenolali Oppidi in

ahsenlia anlelali Pelri Radovilij Kppi Vaciensis cum Frc

suo Nicoiao Vhilich de dicla Decima sic conclusil : Quod

videlicel ad lesUim Sancli Micliaelis Arcliangeli proxime

aííulurum lideni Oppidani praememorato Eppo Vaciensi

Diiceiilos Ducalos Aureos boni sciiicel ponderis pro prae-

narralis Decimis exinde provenire debenlibus cxolvere el
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deponere deberent cl lenerenlur. Qqos sí dicto instanli

termino propter quasvis forte belli imporlunilates et moie-

slias, vei ver hoslis quasvis interturbaliones , ipsos Oppi-

danos sufficienti causa a diclorum 200 Ducatorum Anreo-

rum solulione solvere non possent. Exlunc in tali

casu Idem Revercndissimus Dominus Eppus Vacziensis posl

cxplelionem decreti Termini
,
per unani , vei ad summum

duas Seplimanas Eosílem expectare dignabilur. Alias si

forle eosdem Ducentos Ducalos Aureos in jani praescriplo

Termino jam saepe fali Oppidani exolvere non possenl,

nollenl, aul non curarent. Exlunc liberuni sil Eidem Do-

minó Eppo Vacziensi hominem ipsorum ubicunque eum

habere po'erit, detinere, capcre, el inlertenere, diclum

que suum debilum quocunque poleril modo exigere el

exlorquere, praesenlis sallem Obligalionis et barum Lil-

terarum Nostrarum vigore et teslimonio mediante.

A nyitrai káptalan jegyzökönyvébl.

^5.

1612. Bethlenfalvi gróf Thurzó György nádor és királyi

helytartó idéz parancsa a pozsonyi káptalanhoz, melynél

fogva Melegh Ferencnek Felényi Bálint és Melegh Annától

származott unokája Felényi Anna idsb Rozsáli Kun Gáspár

özvegye által keresetbe fogott birtokok iránt, Hetesi Fethe

László királyi tanácsos és magyar kamarai elnököt, a bécsi

békekötés 12-ik cikkének 9-ik pontja szerint a Felényi, és

Meleghféle javak fölötti tárgyalás végett felállítandó rend-

kivüli országos törvényszék elibe idézteti, — A pei'es javak

között elfordul azon kecskeméti birtok is, melybe a 23-ik

szám alatt 1601-ik évben Fethe László beigtattatott.

Amicis suis Reverendis Capilulo Ecclesiae Posoniensis,

Comes Georgius Thurzó de Belhlenfalva , Regni Hungáriáé

16"^
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Palalimis el Jiulex Cuinanorum , neciioii de Árva, el ejus-

ílcm Comilalus I'crpcluns Cnmes, ac Síicralissimi Principis

cl Doniini Domini Mallliiac Dei Gralia Eleeli Romanorum

Imperatoris Semper Augusli, ac Germaiiiae, Hiinpriae

,

Bohomiac ele. Reii;is, Archi Ducis Auslriae, Ducis Bur-

gundiáé ele. Consiliariijs, el per Iluiií'ariam Locuuileneiis,

Salulem el amieiliatn jjaralain cum liouore. E\posilum esi

Nobis in persona Generosac Dominae Annae Felényi, Pie-

lielae Viduae Egret;!! qnondam Gasparis Kun senioris de

Rosal, liliac ver Egregü quondam Valenlini Peléuyi ex

Generosa olini Domina Anna Melegli , lilia Egregü olim

Francisc! Melegh Progenilae ;
quaiiler eadem Domina Ex-

ponens Magniíicum Dominum Ladislaunfi Pelhe de Ueles,

praefalae Imperaloriae el Reg!ae Majeslalis Camerae Hun-

garicae Praeleclum , el Consüianum , ralione el praelexlu

Bonorum ipsius Dominae Exponenlis , l'amiliae videlicel

Pelényi el Melegh, ex diclo quondarn Valenlino Pelényi

Patre, el Domina Anna Melegh Geniiriee suis, eliam de-

cedenle quondam Egregio Georgio Zenl-Mariay in se devo-

lulorum , ae per eaudem Dominam Exponenlem possesso-

rum in Possessionibus Perse, necnon Porlionibus Posses-

sionariis Pelény, Terbeljo, Thugár, Tarnócz, Keszi, Mihal-

geregye, Andréfalva, in Neogradiensi; ilem Porlionibus

Possessionariis in Oppido Kecskemélh, ac Pos-

sessione Pánd, el Praedio Pilis, in Peslhiensi;

insuper Porlionibus Possessionariis in Possessione Kövesd,

el Thenk , in Hevesiensi , ac aliis Porlionibus Possessiona-

riis, in Possessione Piniz, el Praediis Perse, Telek,

Baküfalva , Nagy Arany, el Fekete Erd in praeallaclo

Neogradiensi; Praelerea Porlionibus Possessionariis in Pos-

sessionibus Rinocsa , Ralió , Pongyalok , Dobroslya , Rima

Zalusán, el Praedio Mászlenlz, in Nagy el Kis Honlh;

denique Porlione Possessionaria in Alsó Balka, vocalis,

in Gömöriensi (A)milatibus exislcnlium el habilorum, mo-

dernum videlicel possessorem Bonorum eoruindem, vigore

A r l i c

u

1 r u m V i e n n e n s i u m in Anno Domini M il-

lési mo Sexcenlesimo Sexlo iransaclo super
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Bonis Polt'ny el Mclcgh revitlendis sancitorum,

in Jurc exlraortlinario coram Nobis, el Cacle-

ris Dominis Consiliariis praefalae Cacsareae el

Regiae Matlis, neenoii Judicibus Regni Ordina-

riis, Magislrisque Prolhonolariis, el Regni No-

hilihus, Sedis scilicel Judriae Ejiisdem Impe-

raloriae el Regiae MaUis Juralis Assessorihus,

ad lerminum ccicbralae Generális hujus Regni Hungáriáé

Diaelac, aul Judiciorum Oclavalium in Regno Hungáriáé,

post dala praesenlium primilus celelirandorum (cum hacle-

nus fieri nequiveril) in Caur^am convenire, el contra

se evocare facerc, Quaerelamquc el Aclionem allunc pro

Trihunali, conlra eundem exliibere, el proponere, Judici-

umque el Jusliiiam ex parte ejusdem lial)ere el recipére

veilel , vigorc praelaclorum Arliculonim Viennensium id

requirenle. Pro eo Vos iiarum serié horlanuir, el requiri-

mus, alquc aulhorilale Noslra Palalinali, qna pleno jure

fungimur, Vobis commillinuis el mandamus: Qualenus prae-

senles Lilleras Noslras memoralo Dominó Ladislao Pelhe,

per Veslrum Teslimonium lidedignuni exbiberi el praesen-

lare faciaiis, Qui si personaliler reperiri poleril, ibidem

personaliler, alioquin de Domo babilalionis, sive solilae

ejusdem Residenliae loeo, idem Teslimonium Veslrum ad-

moneat Eundem , dicalque el commillal Eidem Verbo

Nosiro Palalinali, ul ipse sub lermino praelaclae proxime

aííulurae Generális Regni Diaelae, aul Judiciorum Ocla-

valium, posl dala praesenlium primilus celebrandorum

,

Personaliler, vei per Procuralorem suum legilimum, coram

Nobis, el caeleris Dominis Consiliariis praelibalae Impera-

toriae el Regiae Mallis, necnon Judicibus Regni Ordinariis,

Magislrisque Prolbonolariis, el Regni Nobilibus, Sedis sci-

licel Ejusdem Imperatoriae el Regiae Mallis Judiciariac

Juralis Assessoribus , Nobis adjungendis, unaque Nobiscum

consliluendis, in Judicio exlraordinario comparerc debeat

el lenealur, Quacrclam el Aclionem, necnon Proposiliones

cl Allegaliones diclae Dominae Exponenlis negolio in prae-

misso audilurus, el a Nobis supcrindc Judicium ct Jiisli-
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liam receplurus. Cerlilicaudo niliilominus Eundeni ibidem,

quod sive ipso loco et Temiino in praescriptis coram

Nobis luodo praeniisso personaliler, vei per Procuralorem

suum iegilimum compareal, sive non, Nos lamen ad Par-

lis Comparenlis Inslanliam id faciemus in praemissis, quod

diclavcrit Ordo Juris. El posl hacc hujusniodi Exliibilionis,

Ammonilionis, el Cerliíicalionis Seriem, simul cum ammo-

niti, et cerlificati nomine, ul fierit expediens, Terminum

ad praescriplum Nobis suo modo fideliler rescribalis. Secus

non Tacturi. Dátum Posonii feria sceunda proxima post

Festum Concepiionis lícalissimae Semper Virginis Mariae.

Anno Partus Ejusdem Millesimo Sexcentesimo Duodecimo.

Leclum. (L. S.)

A pozsonyi káptalan jegyzökönyvébl.

36.

1614. 11. Mátyás király igtató-parancsa az esztergami

fókáptalanhoz , melyben meghagyja: hogy a kineoezendü ki-

rályi kiküldött mellé hiteles káptalani személyt adván, ezek

Bosnyák Tamás füleki várkapitányt és nejét Kenderessy

Máriát, azon birtokokba, köztük Kecskemét város nyolcad

részébe , melyeket azok Bárius Borbálától , elbb Ghyines

Ferenc, vtbb Fodoróczy György özvegyétl , a Garam mel-

letti Szent Benedeki konvent eltt tett felvallásnál fogva

örökül megszerzettek s vételükre királyi jóváhagyást is nyer-

tek, —jogszeren igtassák és vezessék he.

Matthias Dei Gratia Eicctus Romaníuum Imperátor

Semper Auguslus, Gcrmaniae, Hungáriáé, Boliemiae etc.

Rex , Arcliidux Austriae , Dux Burgundiáé etc. Fidelibus

Nosiris llünorabiübus Capitulo Ecclesiae Melropolitanae Stri-

goniensis Salutem et Gratiam. Exposilum esi Majestati

Nostrae, in personis Fidelis No3lri Magnilici Tliomae Bos-
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Dvák arcis et praesidii Noslri Filekiensis Capilanei, et Ge-

nerosae ac Magniíkae Dominae Mariae Kenderessy Consor-

lis Ejusdeni. Quoraodo Ipsi in Dominium lolalium duorum

integrorum Praediorum Horth et Adach nuncupatorum

,

item Portionum Possessionariarum in Possessionibiis Ciieh

Bátor, Kis Han, Kereii Udvar, Tisza Be, et Pharnos,

sic diclis, duarum Curiarum Nobiiitariarum in eadem habi-

larum, in Hevesiensi, item Oppidi Kecsiveméth octa-

vae part is, porlionis sciiicet suae, praeterea totalium

simililer Possessionum desertarum Tittel, Máréháza, Akasz-

thó, et Apay in Peslhiensi, neonon medielatis Possessio-

nis Dömssed, Oppidi Soólh, et Possessionis Zenth Tamás,

totalium item possessionum Polyárd in Soltbensi, item por-

tionum praedialium in possessionibus Mali, Chehi, et Phar-

nos in Borsodiensi , ac Praediorum Irsa et Kóka appeilato-

rum in Peslhiensi, Portionis item Praedialis in Praedio

Alberthi dicto in eodem Pesthiensi, portionumque in Lissa,

Földvár, ac Martlfeö in Szolnok exteriori praescriptis Co-

milalibus existent. simul cum cunctis eorundem utilitatum

el pertinentiarum ipsos Exponenles Haeredesque et Posle-

ritates eorundem ulriusque sexus universos, ex fassione et

venditione Generosae Dominae Barbaráé Bárius, primum

Francisci Ghymes, post ver Georgii Fodoróczy Egregi-

orum quondam reliclae viduae, vigore Litterarum Fidelium

Nostrorum Honorabilium Conventus Ecclesiae Sancti Bene-

dicti de juxla Gron fassionalium exinde confectarum , in et

pro mille florenis Hungaricalibus perpetuo Juris titulo facta,

concernent. necnon consensus, ac titulo Juris Nostri Begii

in eisdem qualitercunque habiti superinde adhibiiione, per

Noslrum Regium , et Veslrum homines legitimé vellent iu-

troire. Super quo fidelitati Vestrae harum serié tirmiter

praecipientes commiltimus el mandamus, quatenus acceptis

praesentibus Vestrum mittatis hominem Vestro pro Testi-

monio fidedignum
,
quo praesente Egregius ac Nobilis Gre-

gorius Demessy, vei Ladislaus Sándor, aut Stephanus

Kürthy, seu Emericus Zkolek, neu Paulus Laczkovich

Tabulae Noslrae Regiac Jurali Notarii de Curia Nostra
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Rcgia :ul lacies diclorum Praediorum
,
possessionum

,
por-

tionumquc possessionariarum , si el in quantum propler

melum lioslium el Tyrannidem Turcicam commode fieri

polcril , alioquiii juxla puhlicas Regnicolarum Constilulio-

nes, ad locum aüquem vicimim et securura, Vicecomilem

el Judliiim , siquis in illó Comilalu lueril, communemque

adraiüislralionem habueril, iilis ver non exislenlibus, vici-

nis el comniclaneis eorundem universis inihí legilime con-

vücalis, el praeseiilibus, accedendo, inlroducal praenomi-

nalos Exponenles, — statualque — ele. ele Daluni Posonii

die vigesima prima mensis July Anno Domini Millesimo

Sexcentesimo decimo quarto.

Az esztergami káptalan jegj'zökönyvébl.— Kürtliy István

királyi , és Vasvárj- György kanonok káptalani kiküldöttek

,

a török miatti tartózkodás tekintetébl a helyszínére kimenni

nem bátorkodván, 1G14. évi Augustus 28-kán a pestme-

gyei birtokokra nézve a váczi várban , többire nézve utóbb a

szécsényi várban eszközlötték a beigtatást.

1616. Vesseléiiyi Pál és Vesselényi Anna özvegy Csáki

Istvánná Kecskemét iránt Dóczi Andrássali ügyökben Petróczi

Pált az esztergami káptalan eltt meghatalmazzák.

Nos Capituluni Ecclesiae Metropolitanne Slrigoniensis

memóriáé commendamus per praesenles. Quod Magnilicus

Domimis Panliis Vesselény de Hadad , ac Generosa et

Magniíita Domina Anna Vesselény de Kcreszlszogh Relicla

Magnilici quondam Domini Slephani Chaky , coram Nobis

pcrsonaliler consliluli, sponle et libere sunl confessi, relu-

ierunlípic liunc in modum : Qualilcr ipsi in Regno Hun-

gáriáé dívcrsn ncg()li;i, signaiiler ver in negolio Oppidi

KecsKeniélli cuni Maguilico Dominó Andrea Dóczy —
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queindam contraclum haberent, quihus ob magnam locí

babilationis eoriim tlistantiam ipsimel personaliler advigilare

non posscnl; idcirco dcbilum liabenles respectum singula-

ris erga eosdem propensionis , ac benevolenliae Generosi

Domini Pauli Petlróczy de Kasza , eundem in eorum ve-

rum , legilimum el indubilalum Curalorem elegissenl el

consliiuissenl. Dando eidem per praesenles plenariam al-

que omnimodam aulhorilatem , polestalisque facullalein

,

causas eorumdem falenlium omnimodas pro el conlra motas,

vei movendas dirigendi el prosequendi , usque definilivam

senlenliam inclusivc ; prout elegerunl el consliliierunt

coram nobis. Harum Noslrariim vigore, el leslimonio lit-

lerarum niedianle. Dalum in profeslo S. Blasii Episcopi

Anno Domini Millesimo Sexcenlesimo Decimo Sexlo.

Az esztergami káptalan jegyzökönyvébl.

38.

1622. II. Ferdinánd király Kecskemét Város hirája, ta-

nácsa , minden -polgára s összes lakosai részökre , azon három

országos vásárt, melyek a Városnak török általi elpusztíta-

tása eltt is megtartatni szoktak, ujhól engedélyezi; úgy-

mint : sz. Lrinc vértanú , sz. Gergely püspök , sz. Katalin

szz és vértanú napján.

Nos Ferdinandus ele. Memóriáé commendamus ele.

Quod Nos cum ad lideliun) Nostrorum Magnilici Pauli

Rákóczy de Felse Vadász, Comitis CoUus de Sáros, el

Cubicularii Nostri ; et Thomae Bosnyák , Praesidii Noslri

Fülekiensis Supremi Capilanei, Equitis Aurali, el Consi-

liarii Noslri , necnon Egregii Pauli Pelróczy Vicecomitis

Comitalus Trencziniensis ad bumillimam pelilionem el In-

slanliam, pro parle l'ideliiiin Nostrorum provido-

rum, Judicis, Juraloruni, caelcrorumque Civi-
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um el iiihüliilnlorum Oppidi Oegonopoliensis,

Kechkemétli vulgo didi, omnino in Collu Pesliensi

exislenlis habili , iMajeslali Nostrae faclam , lura ver pro

ulililate el commodo Regni Noslri Hungáriáé , ac Civium

,

popniorumque, el incolarura ejusdem Oppidi Oegonopoli-

ensis, ad idem Oppidum Nundinas liberas, seu fora annu-

alia libcra, el in Feslis S. Laurenlii Marlyris, S. Gre-

gorii Episcopi et Conlessoris, ac Calharinae Virgiois

el Marlyris, alias quoque ante depopulalionem, ac didi

Oppidi devaslaiionem per Turcicam irapietatem, celebrari

solitas, aliisque diebus ipsuni festuni praecedenlibus, et

immediale sequentibus, ad id necessariis, aplis, el sufci-

enlibus, omni anno sub iisdem juribus denuo per-

peluo celebrari duximus graliose anuuendura et conceden-

dum. — Quocirca vos omnes et singulos íMercalores

ele. Dalum in Civitale Libera ac Regia Soproniensi, sub

generáli Diaela, die oclava mensis July Anno Domini 1622.

Regnorum Noslrorum ele.

A királyi jegyzkönyvbl.— Libr. Reg. Nr. VII. pag. 151.

29.

1632. Gróf Eszterházi Miklós nádor védlevele a Kecske-

méti lakosok részekre.

Comes Nicolaus Ezlcrliazi de Galanlha
,

perpetuus de

Frakno, Regni Hungáriáé Palalinus, el Judex Cumanorum,

Eques Aurei Velleris, Coniilaluum Sopruniensis, Zoliensis,

el de Beregli Suprenius Comes, neonon Sacrae Caesareae

Regiaecjue Miijeslatis ele. Intimus Consiliarius, Camerarius,

et per Hung:íri;ini LocumtcMiens. Kecskeméten lakozó sze-

gény Jobbágyok panaszoikodván jelenték, hogy nemcsak

holmi csavargó eml'creklGI , kik mial nagy háborgatások

vagyon egyéb arául is, de kivállkéjijten valami Ik'legrád
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fell való iriiiinak , kik küzikben elsuben szolgálatra , 's

azután ugyan kereskedésre is adván magokol, föl vöt adós-

ságokért háborgattatnának, 's annak megíizelésére bizonyos

summa pénzt is kívánnának tölök az Creditorok. Mivel

azért az illjetén adósságoknak megfizetése legilimus Magi-

stratus által szokot meg lenni, avagy bakinek mi injuriája

vagion abban, Magistratussa elüt kel keresni, 's nem maga

hatalmával igazat tenni. Ez okáért intünk minden rendeket

's Nádor Ispánságunknak Tiszti szerint hadgiuk is, hogy

az meg nevezel Kecskeméti Jobbágjokol senki, semmi úton

megbántani, és háborítani ne merészellje, hanem ha kinek

mi injuriájok , avagy praetensiojok vágjon ellenek , azt

keressék birája és Magistratussa eleit, kiket ez aránt ugjan

magunk oltalmában is vettünk: haki penig külömben csele-

keszik, érdemlel büntetéséi fogja venni. Praesentibus per-

lectis Exhibenli reslilutis. Dalnm in Arcé nostra Kis Mar-

Ion die Oclava Februarii, Anno Domini Millesimo Sexcen-

tesimo Trigesimo Secundo. Comes N. Ezterházy. mp.

(Pecsét.)

Eredetié Kecskemét város levéltárában.

30.

1646. III. Ferdinánd király a kecskeméti utas kereske-

dk s minden rend lakosok részökre átalános védlevelet ad,

melynél fogva tiltja, nehor/y azokat bárhol az országban ma-

gukat , embereiket s szolgáikat , javaikat és 'portékáikat , bár-

kinek kérése vagy követelése, annyival inkább mások adós-

sága vagy kihágása miatt letartóztassák, vagy idegen bíró-

ság elibe állítsák; hanem ha valakinek ellenük bármi kere-

sete van, azt az illetékes hatóság eltt követelje.

Ferdinandus Terlius ele. Fidclibus Nostris üniversis

et Singulis, Reverendissimis, Picverendis, Spectabilibus el
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Magnilicis, E^icj^iis cl Nobililms, Slrcnuis ilem cl Agili-

bus ele. Cum Jusli pro injuslis, el innoxii pro

reoruni cxcessibus non debeanl quoquo modo
impediri. Ideo fidelitali Veslrae, el Vestriim singulis

barum serié firmiler commiltimus el mandamus, quaienus

dum cl quando ac quoliescunque fidelos Noslri Incolae

el [nbabilalores Oppidi Kecskeni él b, ac homínes

famulique ipsorum, praesenlium videbcel ostensores, pro

vicluiim suorum necessaria acquisilione, diversas parlcs

Rogni Noslri Hungáriáé el parlium ei subjeclarum per-

lustrando, cum rebus el mercibus suis quibusvis ad veslras

lerras, lenula, Dominia, possessiones, bonores el Oílicio-

lalus, aul Veslri in médium pervenerinl, exlunc ipsos,

praefalosque bomines el servilores ipsorum , ad quorum-

vis instanliam , in personis judicare , aul veslro adslare

judicalui compellere, eosque, aul bona, el mcrces illorum

arestare, seu probiberi facere, nusquam cl nequaquam

praesumalis, nec silis ausi modo aliquali. Signanler ver

pro dcbilis el cxcessibus aliorum. Siqni vcro quidpiam

Aclionis aul quaeslionis conlra pracfalos Incolas cl Inbabi-

talores didi Oppidi Kecsixcmélb , bominesque ipsorum ba-

béul, vcl babuerinl, id coram Magislralu compe-
icnli legilime prosc(juantur: Ex parle quorum idem

omnibus conlra illos querulanlibus meri Juris el Justiliae,

ac debilae Satisfactionis compelcnliam aibiiinislrabil, proul

diclaveril Ordo Juris. Secus non facluri. Pracsenlibus per-

Icciis exbibcnli rcsiilulis. Dalum in arcé Noslra Regia

Posonicnsi , dic (juinla mcusis Dccembris Anno Domini

1646. Rcgnor. Noslror. etc.

Másolat a királyi jegyzkönyvbl. Libr. Reg. Nr. IX. pag.

802. — Ezen védlevél s a füntebb 18. és 21. számok alatt fel-

mutatottak között az a különbség van : liogy mivel már ekkor

Kecskemét is, Eger is török kézben volt, a követelök sem a

kecskeméti belyliatóság, sem az egri várkapitány elibe; lia-

nem átalában az illetékes hatóság elibe utasíttatnak.
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31.

1649. Gróf Pdlffi Pál nádor , a Szeged városi polgárok

részekre gróf Eszterházi Miklós elde által a kán pusztákoni

legeltetés iránt 1642. Dec. 20. kiadott s idközben gróf Dras-

kovics János nádor által is már megersített szabadlevelet

maga részérl elfogadván és megersítvén , átiratja.

Mi Gróíf Erdedi PálíTy Pál Magiar Országhy Palalinus,

és Kunoknak Biráia, Posony Várának fe Capilania, s azon

Posony Tarlománinak, s Delréke, Stomffa , Marliek , Ve-

reske, és Baymócz Váraknak Eörökös Ura, Szenteli Vitéz,

az mi kegyelmes Urunk , Fölseglies Harmadik Ferdinánd

Romay Cliászár és Magiar Országhi Koronás Királiunk Bei-

se titok Tanácsa, és Magiar Országhban llelitartóia,

Adgiuk tultára mindeneknek, az kiknek illik, Hogi az Ne-

mes Szeghed Várossálúl hozánk expediált hizonios szemé-

liek
,
produeálván elötlünk az néhay Galantay Gróff Ester-

házy Miklós Uram Magiar országhy Palatinus Praedecesso-

runk, némellj ide aláb megh irll PascuatiorúI emanált sza-

bad Levelet, Instállának alázatossan , hogi azon szabad

leveleket nostra quoque Paialinali authorilate megh eresé-

teni méltóztatván, azon szabadsághban meghnevezett Nemes

Szeged Várossát s Lakossit megh is tartani méllóztalnánk,

melj levelet szegéni Istenben elniugodot néhaj Gróff Tra-

kostianj Draskovics János Uram , hasonlóképen Magiar Or-

szághi Palatinus Praedecessorunk is, maga saiát pecsétie,

és keze irássával megerssélvén, helliesnck hattá lenni, és

méltónak. Melj levélnek Continenliája ez szerénl követ-

kezik :

Comes Nicoiaus Esterházi de Galantha Regni Hungá-

riáé Palatinus et Judex Cumanorum, Aurei velleris Eques,

perpetuus de Frakno, ac Comitaiuum Soproniensis, Zolien-

sis, et de Beregh Supremus Comes, necnon Sacratissimi

Principis , ac Domini Domini Ferdinandi terlii Doi gratia

Electi Uomanorum Imperatoris semper Augusli, ac Germa-
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niao, Hungnriae, Bohcmiao clc. Regis, Archklucis Anstriae,

Ducis Burgundiáé clc. Inlimus Consiliarius, Camerarius,

el per Hungáriám Locumtenens. Adgiuk tuttokra minde-

neknek , az kiknek ülik, Hogy mi mcgh találtatván az

Nemes Szeged Várostól bizonios kövelliek, úgy mint Fodor

István, és Nagy Iván Miklós által, az körilök való Kun

fold pascuatioia , és élése felül, noha azt praelendállák,

ininekutánna az annak eltte olt lakot Kunok decedállak,

s régi, s kiváltképpen els Malthias Királytol adol Privi-

legiomok mellett, egyencssen az Szegedi város succedált,

és az disposilioiok alat volna; mindazáltal ruminálván az

e Privilegiomokat, melliet in paribus producállanak, nyil-

ván constál, hogy nem dominiumot, hanem csak usust,

és pascuatiot enged a Privilegiom nekik , és azt is egy

aránt valót az Kunokkal, s az Privilégiumok a Palatínus

jussát az Kun földeken nem praetendálliák ; hanem nem

lehelvén az a fizetése az Palatínusnak , az ki az elli

réghen volt, méltán ín supplementum tale quale huius

defectus, az Szegedi városson kívül más köri valóknak is

elárendálhatnánk egészen azokol a pusztákol (meg marad-

ván a Szegedieknek is az e Pascuatíoiokban való usussok)

mindazáltal vévén eszünkben, hogy akadálíokra, és jövend

|)uszlulásokra lenne az Szegedieknek fképpen az Török

igája is lévén railok, ha más körül valókol is bocsátanánk

közökben, ió akaralonkból, melliel az íó lelemeníre, és

oltalomra índinalunk inkáb, mintsem károkra valakik-

nek, Dorosma és Szent Miháli Telek nev pusztákol ép-

pen, kivévén jussunkol bellle, az Segedi városhoz appli-

calíuk, Cseöngelél peníg, s Szenl Lászlóit, Móricz Galliai,

Szánkót, Maysát, és Bénél melliel Eöesénk Ezlerházi Pál

Uram mi nevünkéi az Kecskeméti városnak arcndált volt,

extra hoc, Prívilegíomok szerint szabad Pascualiojok hogi

vagion rayta, úgy altuk, és engctlük az megh nevezel

Szegedi városnak, hogi mi nékünk ín Recognitioncm Do-

miníí Palalinalis eszlendnkínl egy pár Persiai avagi Skarlát

oszlopos szniegel adván, arcndálhassák valakinek akariák,

s magok is élhessék, s a/, kik paskuálni akarnának a/okon
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az pusztákon, nem mi lolliink, avagi Ispanioklol, hanem

az megnevezet Szegedi várostol kövessek fel. Ezeken kivül

akár mi névvel nevezend puzlák vannak is , az melliek

nélkül magok vallások szerént el lehetnek az Szegediek,

magunk disposilionkra reserválliuk , mindazáltal ha anniéra

el ér a marháiok, azok se praecludáltassanak nekik, kirl

attuk a megh nevezet Szegedi városnak, ez kezünk Írásá-

val, és pecsétünkéi megh ersiltelelt levelünköt. Dátum

Sempthaviae die vigesima Deccmbris Anno Domini Mille-

simo Sexcentesimo Quadragesimo Secundo. Comes Nicolaus

Ezterházi. — Gregorius Szent Görgi.

My azért lekéntvén az megh irtl Szegediek köniörgé-

sét, az megh nevezet Praedecessorunk levelét minden

Punctumaihan , és résziben megh erosétjük. Szabadságot

adván nekik, hogi az fellieb megh irtt Puztákat szabados-

san árendálhassák, valakinek akariák s magok is élhessék,

de úgi, hogi k is esztendnként egy pár Persiai avagi

Skarlát szenieget, in recognitionem Dominii Palatinalis,

az mint az teöbb Praedecessorinknak , ugi nekünk is tar-

tozzanak adnj. Kirl álluk ez megh irlt Szegedieknek , ez

kezünk Írásával, és pecsétünkéi megh erssétletl levelün-

ket. Keölt Posony Udvarházunknál Szent Iván havának

huszonharmadik napján. Anno Domini Millesimo Sexcente-

simo Quadragesimo nono.

Comes Paulus PálíTy. mp. P. H.

Szab. kir. Szeged város titkos levéltái-ából.

3*^.

1656. Gágyi Báthori Zsigmond özvegye Hetliesi Katalin

halála után , ennek fiára Gágyi Báthori Lászlóra anyaágon

szállott birtokokban ezt III. Ferdinánd király megersítvén

1656. Jid. 28, kelt igtató-parancsában a Garami szentbene-

deki konventnek meghagyja, hogy Gágyi Báthori Lászlót s
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nej('t Bene Borbálát a megnevezett birtokokba — köztük Kecs-

keméten a Pelényi-részbe —jogszeren igtassa he. — Jakacz

Endre Szaniszló konventi, és Mocsári Ferenc királyi kikül-

döttek Fülek várában, mint a Fröktül biztos helyen a beig-

tatdst 16Ö7. Április 21-kén s következ napjain teljesítették

,

mirl a konvent kiadja bizonyítványát 167-ik évi Szent Há-

romság második vasárnap után harmad napon.

Fenlinandus Terlius Dei Gralia Electus Romanorum

Imperátor Semper Augustus, ac Germaoiae, Hungáriáé,

Boliemiae, Dalmaliac, Croaliae, Sciavoniaeque ele Rex,

Archidux Auslriae, Dux Burgundiáé, Brabantiae, Slyriae,

Carinlhiae, Carnioiiae, Marcliio Moraviae, Comes Habspurgi

,

Tyrolis, ct Goriliae ele. Fidelibus Noslris Honorabilibus

Conventui Ecclesiae Sancli Benedicti de juxla Gron Sa!u-

lem el Graliam. Quum Nos allenlis el consideralis fideli-

lale el fidelibus serviiiis lidelis Nostri Egregii Ladislai

Báthory de Gágy, quae ipse Sacrae primum Regni

Noslri Hungáriáé Coronae, el deinde Majestati Noslrae pro

locorum el lemporutn >arielate fideliler exhibuit el impen-

dil, ac sese in poslerum quoquc exhibiturum el impensu-

rum pollicetur ; Totales cl integras Curias Nobilitares in

Nagy Perse unam, el Tarnócz alterajn , necnon porliones

possessionarias in eadem Nagy Perse, ilein Losoncz-

Tugár, Pincz, dicta Tarnócz, Keszi, EndreíTalva, el Szent

Mihály Geregye in Neogradiensi; praelerea in Kövesd He-

vesiensi; item in Pondelok, Rimocsa, Kis Honthensi; nec-

non in alsó Balka , Gomöriensi ; demum in Pánd
,

posses-

sionibus, el Kecskéméi!) Oppido, sic vocatis, in

Peslhiensi, Comilatibus; insuper porliones praediales in

Meleg, Pilin, Kis Perse, el Fekete Erd, in dicto Neogra-

diensi; item in Ivágy, Pócs-várallya , el Szent Mária, in

pracfato Hevesiensi ; ad haec in Misztincz , ct Dobrostya in

anlclalo Kis Honthensi; el in Pilis, Praediis, in praescriplo

Peslhiensi, (Comilatibus exislcntibus habitas, (juibus olim

Nobilis Domina (Caiharina Hetessy Gonilrix annolali Ladislai,

filii Egregii quondam Sigismundi Báthory de dicla Gágy
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Relicla Vidiia
,

praedecessoresque ejustlem praefuissent

,

eademque bona post mortcm et dccessiim ejusdem in prae-

falum Ladislaum Báthory optimo materno avilico succes-

sionis Jure devolula exslilissent, possiderenlurque per Eun-

dem in pacifico Dominio eliam de praesenti. Totum et

omne Jus INostrum Regium , siquod in diclis totalibus et

integris Curiis Nobrlitaribus, — in porliouibns possessiona-

riis, — insuper portionibus Praediaiibus, — habitis, etiam

aliter qualitercunque haberemus, aut Eaedem et Eadem

Noslram ex quibuscunque Causis, viis, et rationibus con-

cernerent Majestalem , simul cum cunclis suis ulilitatibus

,

et pertinenliarum suarum inlegritatibus, quovis nominis voca-

bulo vociialis, sub suis veris melis et antiquis limitibus

existentibus , ad easdem praespecificalas Curias Nobiiitares,

portiones possessionarias , el Praedia , de jure et ab anti-

quo speclanlibus, et perlinore debenlibus, praeniissis sic,

ut praefertur, stanlibus, seque habenlibus, memorato La-

dislao Bátiiory de dicta Gágy, ac per ipsuni Nobili Dominae

Barbaráé Bene de Nándor Consorli suae, ipsorumque haere-

dibus et posteritalibus ulriusque Sexus universis, vigore

aliarum Nostrarum Liltcrarum Novae Donationis dederimus,

donaverimus, et contulcrimus , velimusque Eosdcm in

domínium eorumdem , ct earumdem , dictique Juris Nostri

Regii in iisdem habiti, jjer Noslrura, et Vestrum Homines

legitimé facere inlroduci. Super quo fidelitati Vestrae ha-

mm serié commillimus et mandamus, quatenus acceptis

praesentibus, Vestrum mittatis Hominem etc. etc. Dátum

in Civiiate Noslra Vienna Austriae die vigesima octava

mensis July. Anno Domini Miliesimo Sexcentesimo Quin-

quagesimo Sexlo. L. S.

A Garam melletti szent benedeki konvent jegyzöküny-

vébÖl.

Kecskemét v. tört. I. köt. 17
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33.

1660. Gróf Wesselényi Ferenc nádor , és neje Szécsi

Anna Mária kölcsön felvévén RichtJiaiiseni báró CJiaos János

Konrádtól tízezer császári tallérokat , ezen adósság biztosítá-

sára, a visszafizetésig jelzálogul lekötötték kecskeméti rész-

jószágukat, kamathaszonvételül pedig átengedték ezen rész-

jószágjövedelmét; mely kötelezvény , illetleg szerzödvényiiket

a pozsonyi káptalan eltt is beíratták.

Nos Copitulum Ecclesiae Posoniensis ele. Quod Nos

ad Instanliam et amicabilem reqiiisitionem ílluslrissimi ac

Excellentissinii Doniini Comifis Francisci Vesselériyi de

Hadad, Perpetui in Murány, Picgni Hungáriáé Palalini et

Judicis Cumanorum, Coniitatiis Gömöriensis Supremi Comi-

lis, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis ínlimi Consi-

liarii , Camerarii , et per Hungáriám Locumíenenlis etc.

Domini Domini Graliosissimi
,
qui per Commoditatem Nostri

in praescntiam venire nequivissel, duos e medio Nostri,

nempe Admodum Reverendos Dominos Pauluni Méhes et

Georgium Borcsizki, alias Fratres et Concanonicos Nostros,

ad infrascriptam fassionem exaudiendam, et iterato authen-

ticandam, ac Nobis suo modo referendam, Nostro pro

Testimonio exmiseramus lidedignos, qui tandem exinde ad

Nos una reversi, Nobis fideliter, et sub Juramento Suo,

in Generáli Regni Decreto supcrinde expresso, relulerunt

eo modo: Quomodo Ipsi die prima praesenlis Rlensis Ápri-

lis, el Anni 1660. currenlis, crga Prllalum lllmum , et

Excellmum Doniinum Comilcm Palalinum , in el ad Do-

mum Ejusdem, liic in Suburbio Posonieusi, Plaleaquc

Xenodochii S. Ladislai , ante Poriam S. Laurentii , omnino

in Coltu Posoniensi existentem el silualam personaliter ac-

cessisscnl, iliidcmque Eundem Praetituiatum Dominum
Comilem Palalinum personaliter rcperissonl , aique idem

lllmns ac Excellmus Dominus Comcs Franciscus Vesselényi

l'ülalinus, el lllma Üomina Comilissa Anna Mária Szécliy



259

Consors Sua, coram iisdem Dominis Fialribus, ac tesli-

moníis Nostris personaliter constiluti, matúra prius el exacla

intra se animomra deliberalione praehabita, spontc et libere

fassi suDl, eandemque suam fassionem prius sub propriis

suis Sigillis emanatam , in paribus , cum Originalibus cor-

respondeolem
,
pro Nostra quoque authenticatione , eisdem

Testiraoniis Nostris, exhibuerunt, et praesentaverunt, hujus-

modi sub tenoré

:

Nos Comes Franciscus Vesselényi de Hadad , Perpe-

luus in Murány, Regni Hungáriáé Palatinus et Judex Cu-

nnanorum. Cottus Gömöriensi Supremus Comes, necnon

Sacratissimi Principis, ac Domini Domini Leopoldi Dei

Gratia Electi Romanorum Imperatoris Semper Augusti, ac

Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae etc. Regis, Archiducis

Austriae etc. Intimus Consiliarius, Camerarius, et per Hun-

gáriám Locumtenens, et Comitissa Anna Maria Szécliy de

Rima Széch Consors, fatemur el recognoscimus per prae-

sentes, Nos a Perillustri ac Magnifico Dominó Joanne

Conrado a Richthausen, Liberó Barone a Chaos, in certis

arduis necessitatibus Nostris, Nos ad praesens summe ur-

gentibus, Decem Millia Tallerorum Imperiaiium singulum

per Denarios hungaricales Ccntum et Quinquaquinta cora-

putando, sub spe, et sub de data futurae et indubitatae

restitutionis , ad annuale solitum Interessé sex per centum

levasse , et ad manus Nostras muluo accepisse , sub tali

conditione mediante : Quod videlicet Nos , aut in casu

Nostrae mortis, Successores et Legatarii utriusque Sexus

universi, eandem Summám pecuniariam immediate post

evolulionem unius integri Anni , a proxime venturo fest

S. Georgii Militis et Martyris, die videlicet vigesima quaria

Mensis Április anni currentis computandi, memorato Do-

minó de Chaos , aut Haeredibus ejus et Legatariis , Poste-

rilatibusque pariter utriusque Sexus universis, simul et

semel deponere, et infallibiliter numerare debebimus et

tenebimur, danles eidem Dominó Chaos, Successoribusque

ejus universis, pro majori praedicti Crediti sui Securitate

el Cautela, statim, ac in praesens Oppidum Nostrum Kecs-

17"
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keaiL'lli 5 in Coaiilalu Noí-lro Pesiliiensi oxislens liabilum

,

simul cum cunclis ejusdem pertinenliis, ulilitalibus, obven-

lioiiilius, et Datiis qaibuslibct, quovis NoQiinis vocabulo

vocilalis , cum omni Jure
,
quo per Nos possessum eral,

in speciale pignus el Hypolhecam realem, simulque aclua-

leni ejus possessioncm , ad manus Domini Creditoris resi-

gnantes, eo raodo, ul ipse Dominus a Chaos, el posl

morlem ejus legilimi Successores quicunque idem Oppidum

cum praemissis ejus obventionibus supraallaclis a praet'alo

Feslo Sancli Georgii anni currentis inchoando, loco prae-

scripti Interessé annui lamdiu tenere, et aclualiler possi-

dere , ac uli, frui valeant, ac possint; Subdilique Noslri

ex praelalo Oppido Kecskeméth prout iisdem per Mandátum

Nostrum speciale injunximus, annualem censum suura, et

debitos quoscunque proventus, alias Nobis liactenus exsolvi

solitos, posthac, et a tempore superius slaluto, successi-

vis annis non Nobis, sed eidem duntaxat Dominó de Chaos,

et haeredibus ejus ac Successoribus Universis, ad manus

proprias buc Viennam ad Feslum Sancli Georgii delerre,

et cousquc conlinuando persolvere teneantur, el ad hoc

praeslandum, auclorilale j)ropria, mediis quibuscunque adigi

possint , donec eisdem super anledicla Decem Millium Tal-

lerorum Impcrialium Summa per Nos, vei Ilaeredes aut

Successores, aut Legalarios Nostros satislaclum non fueril,

quoad plénum; Assumenles praelerea in Nos, et Nostros

quos supra, solitam Eviclionis Caulelam , memoratum Do-

minum Baronem a Chaos , haercdesque ejus et Successo-

res, ac Legalarios utriusque Sexus Universos, in pacifico

et quieto Domiiiio ejusdem Oppidi Kecskeméth praevio

modo oppignorati, contra quosvis legitimos Imperitores,

Causidicos et Actores, propriis Nostris Curis, laboribus,

et F^\|)ensis tueri , cl protegere, el delendendo conservare

lenebimur. Casu ver quo non possemus, non curaremus,

aut summám debitam ad lerminum annualem praelixum in

paratis exsolvere negligercmus ; Fxiutic idem Dominus a

Chaos, et Su|iran()min:ili Successores et I.egatarii
,
practer

possessioncm cl usum frucluum Oppidi Kecskeméth, vigore
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praescnlium conccssani , alia (juacvis Uona Noslra ubicujii-

que et in quibuscunque Collibus sub Jurisdiclione Sacrae

Regni Hungáriáé Coronae existcnlia liabila , medio cujus-

cunque Jiulicis (Contradicüonc, Inbibilione, Repulsione,

Novo Judicio, Appeüatione, tempore Belli, Messis, Vinde-

miarum, aliisque Judiciorum temporibus, el Exceptionibus,

ac Juridicis Remediis omiiibus amputalis, et nullatenus ob-

stare valcntibiis) pariter vigore solummodo praescntiuni

,

usque ad valorem praescriplorum Decem Millium Tallerorum

Imperialium occupandi, lenendi, et possidendi, et pro se

Ipsis iisque ad lolalem sui conlentalionem usurpandi, ple-

nariam el omnimodam Iiabeant poteslatis facultalem. Quodsi

ver eliam idem Dominus a Chaos, Haeredesve et Succes-

sores ejus Universi , obveniente
,
quod Deus avertat , tem-

póra Belli, aut alio quovis casu forluilo et irapedimento,

provenlibus saepe dicli Oppidi, in totó, vei ad partém,

uti , frui non possent , exliinc eisdem sub ilerata , et Ge-

neráli Bonorum Noslrorum Ilypolheca , ex aliis provenlibus

Noslris, Interessé Convenlum, Sex videlicet per centum

quolannis compulando , simul cum menlionala Capilali

Summa rcaliter exsolvere tenebimur. Volumusque insuper,

ut hae Obligaloriae Noslrae Litlerae, eundem habeant vigo-

rem
,

quasi Fassionem
,
quam utprimum in Liberam et

Regiam Civitalem Posoniensem rediverimus, inibi quanto-

cius super omnibus praemissis, more consveto, Capilulari-

ter facere promittimus, et facturi sumus, jam tum actuali-

ter fecissemus. Harum Nostrarum propriae manus sub-

scriptione et Sigilli appressione munitarum Teslimonio et

vigore Lilterarum medianle. Aclum Viennae die 6. Mensis

Februarii Anno Domini 1660. Comes Franciscus Vesselényi

(L. S.) Comitissa Anna Maria Zéchy (L. S.) — Ego infra-

scriptus Sacr. Caes. Regiaeque Mattis Secrelarius Hungari-

cus Aulicus, fateor et recognosco praesens par cum ver

suo Originali diligenter collatum, et per omnia conforme

esse reperlum. In eujus rei lidem rogatus subseripsi et

Sigillum apposui. Viennae 15 a Mensis Mártii 1660. (L.S.)

Andreas Rulhkay. mp.
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Super qua Illmorum ac Excellmi Domini Comilis Pala-

lini Francisci Vesselényi , et Dominae Comilissae Annae

Mariae Zéchy Consortis ejusdem facla, coram memoratis

celebrata, el authenticata , ac modo praeraisso exhibila, et

praesenlibus de verbo ad verbum inserta et inscripla Fas-

sione, ad delem eorundem annolalorum Testimoniorum

Nostrorum Relationem, Praesenles Lilleras Noslras Fas-

sionales, Jiirium futuram uberioremque ad caulelam neces-

sarias, sub Sigillo Noslro Capitulari et aulhenlico exlra-

dandas duximus el concedendas. Dátum Feria quinla pro-

xima post Festum Gloriosi Paschalis Anno Domini 1660.

pracscri])to.

A pozsonyi káptalan jegyzökönyvébl.

34.

1663. Jun. 15. Wesselényi Ferenc nádor re^idelvénye a

kecskeméti hirák és polgár-okhoz , melyben ket utasítja : hogy

az általa a városban bírt Sárkándi-féle rész adajából a mely

egyszáz forintokat kilenc év eltt testvére néhai Wesselényi

Istvánnak engedett, s mely néhány év óta hátralékban van,

ö azt jövre Kemény János fejedelem özvegyének engedte,

minél fogva mind a hátralékot, mind jövben az évi járulé-

kot ennek kiszolgáltassák.

Comes Franciscus Wcsseieny de Hadad, perpctuus in

Murány, Regni Hungáriáé Palalinus, Judex Cumanorum

,

Aurei Vclleris Eques , Coniilatuum Gömöriensis , item Pest

Pilis cl Solt unitorum Snprcmus Comes, Tioneralalus par-

liuní Picgni liujus Hungáriáé Suporiorum Supremus Admini-

strator, necnon Sacrae Caesareae Regiaeque Majestaiis

lulimus Consiliarius, Camornrius, et per Hungáriám Locum-

lencns. Kecskcinéli BiráKnak és Polgároknak közönségessen

köszönelünkel ajánljuk. Julhal eszelekben, hogy ez elli
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Kilencz eszlendével az Sárkandy részhül annualim száz,

száz, forintot engellünk vala Eöcsém néhai Wesseleny

István Uramnak, es Successorinak : Azonban úgy érijük,

hogy azt egynehány esztendiül foghvást praestálni elmu-

lattátok, kihez képest igy lévén a' dologh, vévén ezen

levelünket, mindgyárt külgyetek az Fejedelem Kemény

Jánosné Aszonyomhoz kegyelméhöz, és mind arrúi a' ki

hátra vagyon, 's mind peniglen- az Jövendbeli fizetéstekrl

végezzelek e kegyelmével, 's azon száz forintot annualim

praestálni e kegyelmének semmiképpen el! ne mulassátok.

Ez lévén a mi akaratunk, külömben se cselekedgyetek.

Daium Cassoviae dic decima Quinta mensis Junii Anno

Domini 1663. Comes Franciscus Wesseleny. mp. L. S.

Az eredetihez kül alakjára hasonló, nyílt levél alakú, egy-

korú másolat Kecskemét város levéltárában. — Kemény János

az 1662. Jan. 23. vívott csatában elesvén, az erdélyi trónon

török kegyelembl maradt Apaffi Mihály, elhalt vetélytársá-

nak birtokait lefoglaltatta, — e rendelvénynél fogva tehát, a

sok árvával maradt s magyarországba futott özvegy fejede-

lemnö részére utalványozott kecskeméti adó, segélypénz volt

a nádortúl.

35.

1868. Fehr. 22. L Leopold király Kecskemétnek külön;

Körös és Czegléd városoknak egy példányban ismét külön;

valamint a kiskunsági összes helységeknek egy harmadik pél-

dányban , fentebb irt napon; ugyan ez évi Jidius 18-án végre

Jász-Berénynek egy, a jász és nagykunsági öszves helységek-

nek pedig másik külön példányban Védlevelet ad, melynél

fogva említett városokat, helységeket saját különös királyi

oltalmába veszi, az e vidékhez legközelebbi magyar várak

kapitányainak s tiszteinek meghagyja : hogy a mikor az örség-

beli vitézeik e vidékre bocsátkoznak, az levelükkel ellátva
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legyenek, a föld népét ne háhorgas€áh , ne zsarolják, ne

károsítsák és ne kínozzák, hanem a tisztességes ellátással

megelégedni tartozzanak , ellenkez esetben az általuk netalán

újabb zaklatásnak kitétetend itteni szegény népnek szabad-

sága lészen ket saját erejével elfogni, s büntetés végett a

megyei hatóságnak átadni, — meghagyván egyszersmind a

megnevezett végvárak kapitányainak : hogy e Védlevél tartal-

mát örségbeli vitézeik között meghirdettessék, s azokat a kihá-

gásoktúl szigorúan eltiltsák. — A Kecskemét város részére

kiadott igen érdekes Védlevél tartalma következ

:

Leopolilus Primus ele. Fidelibus Noslris Speclabilibus,

Magnificis , Egregiis, et Nobilibus, Praesidiorum Noslrorum

Onoilicnsis , Szendereoensis , Putnokiensis , Kállóiensis
,

DiósgyrieDsis , Filekiensis , Dévéniensis , Corponensis
,

Kékküviensis, Levensis, Nitlriensis, Révkoniáromiensis,

aliorumque Supremis el Vice Capilaneis, Diictoribus, A^exilli-

feris, Vayvodis, el quocunqiie OíTicio Mihlari fungenlibus,

modernis el fiiliiris, Praesenliuin Noliliani liabiluris, Saiu-

lera el Graliam. Conquesli sunl Majeslali Noslrae Fideles

Noslri Prudenles ac Circumspecti Judex el Ju-

rali, caelerique (]ives el Inhabilalores Oppidi

Nostri Kechkemélh, qualiter non deessenl plerique

Vagabundi el Cbrislianae Compassioni oninino obiili , Prae-

dones polius, qiiam niilites dicendi, qiii in parlcs illas

exlra omiie boni publici sludiuni
,

privalis delectalionibus

abrepli divaganlcs, in Residenlias el habilaliones eorum-

dem querulanliuni irriiere, el propler Hospilalitatem scm-

per promplc el condec«'n(er exbihilain oosdom divexare,

rebus allodialibus, pccoribus el Supelleclilibns Domus pri-

varc , Plagis praclerca, verbcribus, caodibus, debonesla-

lionibus, cl omnis generis injuriis ac lilaspbeniiis afliciendo,

de solilis eorum habilaculis, penitus desolaluri, arcere noo

cessarcnl, damno el praejudicio ipsorum inlolerabili , ditio-

num ver Noslrarum juctnra manifcsla. Snppiicanlcs Maje-

slali Noslrae debila cum Inslanlia liuniilliin(% (jiialeiius ipsis

de Oppoiiuno el condigno pcrniansionis corumdcm remedio
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clcmculer providere digiiarcmur, iiec palereniur cosdem

improvise deslilui. Demissa ilaqiie eorumdoin Instanlia de

Regiae benignitalis Noslrae propensione clcmentcr adinissa,

et exaudila, eosdem iinacum univcrsis ipsorum habilaculis,

appeitiiientiis, facultalihus, familiis, armenlis, et subslan-

liis, in Regiam Nostram recipientes protectionem, el lute-

lam specialem, Noslrae duximus commillendos luilioni: ea

per expressum adjecla praeservalione, ul universi mililes

el Confiniarii Noslri, eorsum deinceps profecluri, pro

discernendo sui Statu Lilleras Veslras Teslinioniales secum

liabere, el condccenli hospitalilale conlenli esse debeant;

si vcro secus ibidem vagari, insolenlias exercere, el mise-

rae plebis inlerlenlione , aliisque gravioribus noxiis se se

inloleranliores efficere praesumpserinl , eo in casu diclis

querulanlibus conlra talium excessuum patralorcs, velul in

flagranli crimine deprehensos agendi, eosque propria auliio-

rilate caplivandi, el Magislralibus Comitaluuni assignandi

l'acullalem imperlimur. Quo circa Fidelitali Vestrnc , cl

Veslrum Singulis barum serié firmiler praecipienles com-

millimus el mandamus, qualenus praesenlem benignam

Resolulionem Noslram ubivis in praedielis Coníiniis et Offi-

ciolatibus publicare, Mililiam curae Veslrae commissam ab

uileriori saepe faloruni querulanlium inquielalionc inbibere,

quin polius, locis el temporibus debilis, iisdeni querulan-

libus in Tuilionem el Proleclionem eorundem assisiere,

módis omnibus debealis el leneamini. Aulhorilale Noslra

Caesarea alque Regia in praesenlibus Vobis bac in parie

per Nos plenarie concessa el allribula. Secus non facturi.

Praesenlibus perieclis exbibienli reslilulis. Dalum in Civi-

lale Noslra Vienna Auslriae die 22 a Febr. Anno Domini

1668.

Másolat a királyi jegyzkönyvbl. Libr. Reg. Nr. XIV.

pag. 110. következ utójegyzettel: „In simili pro parte Op-

pidi Körös et Czegléd in iino exemplari ; item pro parte

Pagorum seu Possessionum Kis K u n s á g h vocatorum , inter

Danubium ct Tibiscum íiuvios degentium; -— necnon die 18 -a
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Julii 1668. similes Protectiouales ad Instantiam Oppidi
Jász B erény, necnon Cumauorum et Pbilistaeorum extra-

datae." — Ezen királyi védlevél eredetié a város levéltárában

többé nem létez.

36.

167. Május 25. Pathai András kecskeméti tanácsbeli

részére adatott királyi védlevél.

Leopoldus Istennek Kegyelmességébl az egész Keresz-

lyény Romai Birodalomnak Felséges Császára, Nemet,

Magyar, Cseh, Tóth, Horváth 's ezekhez tartozandó orszá-

goknak diicstisséges Felséges Királlyá, Austriának Fejedel-

me, Burgundi, Brabantia, Styria, Carinlhia, Carinolia Tar-

tományinak , Morvaországnak Herczege , Ilabspurghnak

,

Tyrolisnak és Goritiának Nádor Ispánnya , és GróíT örökös

Ura ele. Az mi kedves és szerelmes Híveinknek , Méltósá-

gos Gáspár Jánosnak az Teutonjai Boldogságos Szz Máriá-

nak Szerzetében lév Jeruzsálemi Keresztes Szentelt Vité-

zinek Fejedelmének, Bitiiiniának Gondviseljének, Német

és Olasz Országok Vitézi Rendvisel Nagy Mesterének

,

Magyar Ország és ahoz tartozandó minden helyeknek Guber-

nátorának , igazgató Vezérinek. Chrisztusban Tiszteletes

Szelcpciiényi Györgynek, Esztergami Káptolomnak Érseké-

nek , azon Vármegyének örökös Urának , Magyar Ország

Prímásának 's Gongyaviseljének, Országunk legfbb Secre-

tariussának, Cancellariussának, és az megmondott Magyar

Országunknak minden ügyiben Helytartójának. Tekintetes

és Nagyságos Grólí Monle Cuccoli Raymundnak, Iloheneg

Jószágának örökös Urának , 's mindkét részrl való Urasá-

gának Szenli'lt Vitézének , hclytarló (Jeneralissának Nagy

Gyr Végliázunkiiak , és ahoz lartozaiuló Véghelyeinknek

F Generális mezei Ka[»ilánnyának. Gróíl' Ghimessi Forgách
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Ádámnak Neográd és Borsod Vármegyéknek F Ispánnyá-

nak, Magyar Ország mostani Gondgyavisel Birájának, az

mi kedves Tanácsunknak. Gróff Bollhiány Chrislophnak a'

D.unán innen Kanizsa ellenében lév végházainkuak Gene-

rális F Kapitánnyának. Gróff Galanthai Eszterházy Pálnak

Fraknó Várának örökös Urának , Sopron Vármegye F
Ispánnyának , alsó Magyar Országunk Generális F Kapi-

tánnyának. Gróff Hofchirchen Lajos Károlynak mezei Hada-

ink Helytarló Generálissának , Komárom Végvárunk F
Kapitánnyának. Gróff Galanthai Eszterházy Ferencznek

,

Fraknó vára örökös Urának , Pápai és Sempte végváraink

F Kapitánnyának, Zala és Somogy egyben foglalt Várme-

gyéknek F Ispányságának Gondgyaviseljének. Tekintetes

Kesselöki Majthényi Jánosnak Törvényekben Személyünk

visel Helytartónknak. Gersei Pethe Lászlónak Egerszeghi

Fe Kapitányunknak , Dunán innen Kanizsa ellenében téte-

tett végházainknak Vice Generális Kapitányunknak , mi Ta-

nácsunknak. Székessi Bercsényi Miklósnak, alsó Magyar

Országi Vice Generális Kapitányunknak, hivünknek. Babo-

csai Ferencznek Veszprémi Végházunk Kapitánnyának; az

Dunán innen és túl való Véghelyeinknek ¥ és Vice Kapi-

tányinak, és nemkülömben mint az felül megneveztetett

Dunán innen lév Vármegyéinknek F és Vicc Ispánnyaik-

nak , úgy az Dunán túl minden Vármegyéinknek F és

Vice Ispánnyaiknak , Szolga Bíráknak , Juratus Assessorok-

nak, és mind az egész Nagyságosi és Nemesi minden

Tisztvisel Rendeknek , együtt vagy külön lévknek , ez

mi Levelünkkel minden mcgkcresendknek vagy lalálan-

dóknak cgésséget és kegyelmet.

Mi Felséges Méltóságunknak alázatossan panaszolkod-

ván a' mi Hivünk okos és eszes Nemes Pathay András

Kecskeméth Várossának edgyik Helytartó Lakossá, hogy

tudniillik némely Véghelyeinkben lakozó fegyveresek szán-

dékoznának boszút állani ugyanazon Kecskeméth Várossá-

ban lakozó Gajdi Lrincz haláláért, ki Nyolcz száz Tallérok

ellopása fell gyanúságos levén, közitélelbl származott hir-

telenség szerint való büntetése, és ütögetése lévén, azon
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közben lürléncl ízerint liiil;il;i is érkezeit, kinek némely

Atlyafiai, niinlli;i Palliay András volna bizonyos oka halálá-

nak, azon Nemes Palhay Andrási mind személye 's mind

Jószága vesztése, prédálása alatt erszak szerint való ma-

guk hatalmaiul származóit üldözésekkel, kergelésekkel,

hál)orgalásokkal, dúlással, fosztassál, öléssel fenyegetik 's

ostromják : ezek közül edgyik Nyéki Gábor az megh neve-

zett Kecskeméth Városának akkori Nótáriussá, a'' ki soka-

dahni alkalmatosságokkal, nem tudván micsoda szín, és

praetendáló okokra nézve , hol maga személye szerint , hol

közben vetett dúló fosztó személyek által , hof aristommal

lömlöczel , hol nyilván való károsítással merészlett eddig is

búsítani, nem kevés boszontására, és sok nyilván való

kárára is. — Könyörögvén azért Felségünknek alázatossan,

ime illend remediumokkal, Proteclionalis Pecsétes és

Kezünk írásával ersíttelell Levelünkkel orvosoljuk ,
gond-

viselésünk, oltalmunk, és Kegyelmünk alatt meg oltalmazni

's tartani elvégeztük, mellyel reátok is bízni méltóztattunk.

Azérl méltó alázatos és igasságos kérésének Kegyeimessen

patrocinálván, az mi Felséges Királyi Tisztünk szerint

minden alattam lév lliveínkel intünk ; hogy minden fel-

háborílás nélkül meg oltalmaztassék akarjuk. Azérl Hség-

leknek és kinek kinek személye szerint ez Proteclionalis

Pecsétes Levelünknek rendiben erssen parancsoljuk , hogy

valamikor és valahányszor az felül meg nevezett Palhay

Andrásiul, mind ediívütl 's mind kit kii személve szerint

közületek megtalálandó, azon személyt mind személyében

's mind jószágában Gajdi Lörincz Allyatiai ellen, 's mind

pedig Nyéki Gábor ellen, mind egyebek ellen is, kiknek

valami praelensioi leimének Palhay András ellen, oltalom-

mal legyetek az fellyül specilicáll Patbay Andráshoz, sóit

akárnnnenin practendálók ellen is, kiknek valami praelen-

sioi lennének l*alliay András ellen, az közönséges igaz

törvény szolgáltatásnak utlyán is, az hol "s mikor kívánta-

tik, az igaz és rendes törvény szolgáltatással, mint igazai

ilelö iJirák , ígasságol szolgáljatok és szolgáltassatok , Fel-

séges Királyi Mélt(»ságimk 's Tisztünk szerint engedtclelt
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Aulhorilásunkkal, melyben egyebei se cselekedgyelek. Prac-

senlibus perlectis exhibenli restilutis. Dátum in Civitalc

Noslra Vienna Austriae, Die Yigesima quinta Mensis Mai.

Anno 1675, Császári Országlásuuk tizenhetedik esztendejé-

ben, Magyar Országi 's egyébb Országok Királyságunknak

huszadik esztendejében, Cseh országi királyságunknak pedig

tizenkilenczedik esztendejében. Leopoldus mpr. Thomas

Pálííy mjir. Episcopus Nittriensis. Slephanus Orbán mpr.

Egykorú másolat, s mint rajta észlelhet, magán fordítás,

— az eredetihez hasonlóvá tenni kivánt külsvel , egész íven

,

nyílt alakban.— Pathay András fi-örökösi múlt században

kihalván , nömaradéki fcnvannak Kunszentmártouban , és

Kecskeméten; ezek közül némelyek 1848-ban a város levél-

tárából a Pathay-családot illet régi iratokat kérvén kiadatni

,

irányadás tekintetébl a kezüknél lev okmányokat elmutat-

ták , melyek között a fentebbi is találtatván , lemásolás végett

átengedtetek.

37.

1676. Jan. 22. I. Rákóczi Ferenc fejedelem kecskeméti

részhirtokát zálogba adja Koliári Istvánnak.

Nos Franciscus Rákóczy Dei Gratia Electus Transsylva-

niáé Princeps, Partium Regni Hungáriáé Dominus et Siculo-

rum Comes, Perpetuus de Saaros, ejusdemque Comitaius

Supremus ac Perpetuus Comes etc. Omnihus et quibus-

libet gravaminibus Universorum Nostrorum Cognatorum et

Successorum, quos videiicet infrascriptum tangeret et con-

cernerct, seu in futurum tangere, aut concernere posset

negotium , in nos sumptis et levatis. Fatemur et recogno-

scimus per praesentes

:

Hogy mi kiváltképpen való szükségünktl viseltetvén,

vettünk fel Tekintetes és Nagyságos Koháry István Úrtól
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Eö Kegyeiméiül négy száz magyar forintokai jó és elkel

folyó pénzi. Mely summa pénzrül akarván e Kegyeiméi

assecurálnunk, adluk, és mindgyárást per manus bocsá-

lotluk eö Kegyelmének 's ulriusque Sexiis Successorinak

és Legalariussinak , Nemes Pest Vármegyében Kecskemét

Várossábau lév Porlionkat, simul cum cunclis suis utili-

tatibus et pertinenliis quibuslibet, sub suis veris metis el

antiquis limitibns , ad eandem de jure ct ab antiquo spc-

clantibus, pertinereque debenlibus, lilulo pignoris, et modo
redemplibili ulenda, tenenda, possidenda, pariter el ha-

benda, az aláhb meg irt condiliok alatt, ez szerint:

Primo. Hogy azon Jószágunkat sem mi, sem pediglen

maradékink , a dalo praesenlium computando, et egész

Esztendk folytában, semmi nem úton és módon ki ne

válthassák.

Secundo. Eltelvén azon öt Esztendk, a kiváltásnak

ideje, praehabita prius tribus mensihus de redcmptione,

sive deposilione summae antelatae, legitima praemonitione,

új Esztend napja légyen.

Tertio. Az pénznek deposilioja simul et semel
, jó és

elkel currens monetául az Kegyelmek residenliájának

helyén légyen.

Quarto. A mi annualis jövedelmek e Kegyelmeknek

lempore deposilionis, azon Jószágban kün restantiában

lészen, azt eliam posl levationem summae, et remissionis

Bonorum, omnibus licitis módis et mediis exigálhassák és

percipiálhassák.

Quinlo. Az szokott Evictiol magunkra, maradékinkra,

és Legatariusinkra assimiálván, tartozunk, és tartozni fog-

nak eö Kegyelmét 's ulriusque sexus successorit és Lega-

lariussit, in quieto usu, rcali(iue et pacifico Dominio prae-

repetitorum IJoiiorum
,

perlinenliarunKpie eorumdcm ct

ulililalum, contra quosvis Icgitimos impetitores, Causidi-

cos et Actores, inlra tempus rcdcmplioiiis, propriis labo-

ribus, curis et expcnsis, tueálnunk, conscrválnunk
, i)ro-

tcgálnunk , és defcndálnunk.
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Melynek nagyobb bizonságára adluk e Kegyelmének

ezen Leveliinkel, saját kezünk írásával és pecsétünkéi meg

ersítvén. Dátum ín Castello Borsi, die Yígesíma Secunda

mensís Jannaríí. Anno Dominí Millesímo Sexcentesímo

Septvagesímo Sexto. Francíscus Rákóczy, mpr. (L. S.)

A magyar királyi kamara levéltárában létez s gróf Káro-

lyi Ferenc eredeti folyamodása mellett 1746. évben benyúj-

tott másolatról.

38.

1702. I. Leopold király igtató parancsa a váci káptalani-

hoz, melyben meghagyja: liogy néhai báró Vesselényi Páltól

htlenség miatt elkobzott , s gágyi Báthori Gábor magszaka-

dásával a koronára szállott , és a király által gróf Koháry

Istvánnak adományzott kecskeméti részek s egyéb elszámlált

jószágok birtokába az adományzottat jogszerüleg igtassa be.

Leopoldus Deí gralía Electus Romanorum Imperátor

semper Augustus, ac Germaniae, Elungariae, Bohemiae,

Dalmalíae, Croatiae, Sciavoniaeque etc. Rex, Archidux

Austriae, Dux Burgundiáé, Brabanlíae, Styríae, Carínthiae,

Carniolíae, Marchio Moravíae, Comes Habspurgi, Tyrolís

et Gorilíae etc. Fidelibus nostris Honorabilibus Capilulo

Ecclesiae Vacíensis saiutem et gratiam. Quod Nos benígnum,

condígnumque liabentes respectum Fidelís noslri nobís dile-

clí Spectabilís ac Magníficí Comitis Stephani Koháry
de Csábrág h, Cameraríí et Consilíarii noslri, necnon

actualis Colonelli, et partium antelati Regni nostri Hungá-

riáé Transdanubianarum , et Anlemontanarum Vice Generá-

lis, fidelium non íninus ac ulilium erga Sacram didi Regni

noslri Hungáriáé Coronam, el consequenler Majeslalem

quoque nostram compluríbus abhinc annis singulari cum
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líilelilalc, cumque omiiimoda salisfaclione noslra laudabili-

ter praestiiorum , exindeque comparatorum merilorum, ac

imposterum quoque pari íidelitalis et constantiae zelo prae-

standorum Servitioium. Cum igilur ob id, lum ver pariim

pro parata pecunia, pariim in sorlem emerili per eundem

Comilem Slephanuin Koháry Slipendii Mililaris, certa infra-

nominata et specicala Bona, aolehac Fiscalia, signanter

autem Porlionem Baronis Pauli Vesselénj i in Oppido
Kecskemélh, Coltuque Pesliniensi exislentem, per in-

cursum Nolae lofidelitatis dicli Baronis Vessciényi in Fisciim

noslrum Begium devoiutam, pro florenis Mille Sexcentis

Sexaginta Sex Hungaricalibus, ac Sexaginta Sex denariis.

Itera tolalem Possessionem Gálsa sic diclam , aliasque per

Georgium quondam Bory vigore cerli conlraclus inter

Cameram nostram Hungaricam ab una, et eundem Geor-

gium quondam Bory ab alléra parlibus inili, in Fiscum

noslrum Begium devolulam , et in Comitalu Neogradiensi

situatam, in florenis Hungaricalibus Termille ducenlis viginti

quinque, denariis quadraginla oclo, in Anno Millesimo

Sexcenlesimo oclvagesimo primo, die decima oclava men-

sis Octobris; similiter Curiam Fülekiensem Bálboriano Fi-

scalem, cum ejusdem appcrlinenliis, et Educillo, in prae-

dicto Neogradiensi, Jure Bosnyákiano si el in quantum

edoceri posset, salvo permanenle; Porlionem ilem in prae-

altacto Oppido Kecskemét, antelatoque Pestiensi Co-

milalibus liabilam, pro florenis Mille quingenlis Bhenensi-

bus in Anno Millesimo Sexcenlesimo Nonagesimo quarlo,

die noná mensis Octobris. Praelerea Curiam Nobililarem

in Possessione Perse exisienlem ,
pro florenis Mille ducen-

lis quinquaginla. Ilem praediclam Possessionem Perse, ex

sex populosis, una ver deserla, inlegris Sessionibus Colo-

nicalibus conslanlem, pro florenis Mille Sexcenlis Oclva-

ginta ; nccnon inlegram mediclalem l^radii Fekete Erd
nuncupali pro florenis Cenlum oclvaginla in Collu Neogra-

diensi; Tandem Porlionem Bima-Lebolensem ex una in-

tegra et média , ac una oclavali Sessionibus Colonicalibus

pro florenis Cenlum iriginta. Üemum in alio ilidem Prae-
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<li(> Dobrostya diclo, iiiiain iiilogram Sessioncni pro florc-

nis Ccnlum vigiiUi, in CoUu Hontliensi existcnlia, ac

Bálhoryano Fiscalia nunciipala, por defeclum Seminis Egregii

quondam Gabrielis Báthory in Fiscum noslrum Regium

legilime devolula, inque singillalim praespecificata Tcr Mille

Septingentorum quinquaginta Florenorum Rhenens: summa,

in Anno Millesimo Sexcenlesimo Nonagesimo Seplimo, dic

decima terlia Mensis Novcmbris pleno Fisci Regii Jurc

comparata, cl cum manulenlione, Eviclioneque Fisci Regii,

juxla productas in originali coram Cancellaria nostra Regio

Aulica Hungarica , memoratae Camerae noslrae Hungaricae

F^ileras Teslimoniales acquisila. Totum ilem el omnc Jus

noslrum Regium, quod in praespecificalis Bonis tolalibus

— — eliam alitcr qualiterumque haberemus, aut eadem —
noslram ex quibuscunque causis, viis, módis, cl ralioni-

bus concernerent , vei concernere possenl Mailem, cum

cunclis suis apperlinenliis, el ulililalibus quibuslibcl

Eidem Comili Slephano Koháry, Haeredibusque cl Posle-

rilalibus, sed et Legalariis, el Cessionariis universis, in

praespecificalis sunjmis sub legali, lam respeclu praeinser-

tarum summarum
,
quam Haeredilalis in Fiscum noslrum

Regium assumpla Eviclione, vigore eliam benignae Reso-

lulionis noslrae, per Cameram noslram Aulicam die adhuc

vigesima quarta Mensis Junii Anno Millesimo Seplingenlesimo

primo proxime praeterilo, Cancellariae noslrae Rcgio-Hun-

garicae ilidem Aulicae Decrelaliler inlimalae, vigore aliarum

benignarum Lilerarum noslrarum Juris noslri Regii Dona-

lionalium superinde emanalarum Jure perpeluo et irrevo-

cabililer, praevio modo in Fiscum noslrum Regium assumpla

Eviclione, salvo tamen Jure alieno, dederimus, donaveri-

mus el conlulerimus, velimusque eundem Gomilem Slepha-

num Koháry in Domínium praediclorum Bonorum

per noslrum Regium , el veslrum Capitularem Horaines

legilime facere inlroduci, easdemque, eadem, el Idem,

Eidem slalui Lege Regni admillenle. Super quo Fidelitali

vestrae harum serié tirmiter praecipienles commillimus,

et mandamus ele. Dalum in Caslro noslro Laxen-

Kecskemét v. tört. I. köt. \ S
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Ijurgli, tlie vigesima stíxla Mensis Mii\ , Annu Domiiii

Millesimo Septingcnlcsimo Secundo.

A váci káptalan jegyzökönyvébl ; melyben foglalt hivata-

los jelentés szerint a kecskeméti részekbe igtatíi a hely szinén

Darvas Mihály királyi, és Czignarovics János káptalani ki-

küldöttek által 1703. Mart. 5. a többiekre nézve ugyanazon

hónap következ napjain ugyanazok által ünnepélyesen végre-

hajtatott.

39.

1711. Eleonóra I. Leopold király özvegye s 1. Jósef ha-

lála után III. Károly haza érkezéséig királyi helytartónö

igtató parancsa a váci káptalanhoz, melyben meghagyja:

hogy néhai gróf Vesselényi Ferenc nádor halála után htlen-

ség miatt elkohzott kecskeméti rész birtokába , — melyet gróf

Kohári István kUlönbenis zálogban birt, utóbb pedig nekie

adományoztatott , — ezt jogszerüleg igtassa be.

Eleonóra Magdaléna Theresia, Dei gralia Romanonim
Imperalrix. vidua, et Coronala Hungáriáé, Daimaliae, Croa-

tiae, el Sclavoniae Regina, ulpole Sereuissimi, ac Poten-

lissimi Principis ac Domini Caroli Tertii , Dei gratia His-

paniariim , Indiarumque , necnon Hungáriáé, Bohemiae,

Daimaliae , Croaliae , Sciavoniaeque ele. Regis , Filii nostri

dileclissiini nunc unici Mater, el Regnorum ejusdem pro

lemporc Reclrix. Fidelihus noslris Honorabilibus Capilulo

Ecelesiae Yaciensis, salutem el graliam. Quum Nos, cum
ad nonnullorum Fideiiuni noslrorum luimillimam supplica-

lioneni, nostrae proplerea faclam Majeslali, lum ver grala

recolenles memória consianlem lidem , el (idelilatem

,

cumulalissimorumqne servilorum merila Fideiis noslri

nobis dilccli Speclabilis ac Magniíici Comilis Slepliani Ko-

liáry de Csábrágh
,

perpelui in S/jinya el Murány , Comi-
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lalus Honlliensis Siipremi ac Perpelui Comitis, Generális

Campi Mareschalli Locumlenenlis, et Serenissimi quondam
Principis Josephi Romanorum Imperatoris, et Gennaniae,

Hungáriáé, Bohemiae etc. Piegis, Filii olim noslri gloriosae

memóriáé desideralissinii , Consiliarii et Camerarii, quae

idem pro locorum et lemporum variolale, atque occasio-

niim exigenlia, Sacrae cumprimis |)racdicti Piegni Hungá-

riáé Coronae, et dcinde Serenissimo quondam Principi

Leopoldo primo Romanorum Imperátori , et Hungáriáé

Regi, Dominó et Conjugi olim noslro bcalae recordationis

desideratissimo, ac tandem praefalo etiam Fiiio olim noslro,

ac Augustae Domui Austriacae utililer et constanter eshibuit

ac impendit , et impostcrum etiam , uti de ipso benigne

confidimus, pari fidelitate et constantia cxhibcre ac impen-

dere non ccssabit. Cum igitnr ob id, tum ver inluilu

cerlae conventionis per antelalum Comitem Slephanum

Koháry, ratione quarumdam reslantiarum suarum , cum
Camera Caesareo Regia Aulica inilae, et per eandem prae-

libatae adhuc olim Caesareo Regiae Matti Dominó nimirum

Conjugi nostro, in Anno Domini Millosimo Septingentesimo

Secuudo humillime relatae, et per praclibalam suam Maltem

benigne ratificalae, certam Porlionem Fiscalem in Oppido
Kecske méth, Cottu Pestiensi adjacentem habitam, per

HOlam iniidelilatis Comitis quondam Francisci A'^esselényi in

Fiscum Regium devolutam, et per memoratum Comitem

Stepbanum Koháry, Familiamque ipsius usque in praesens

lilulo Pignoris possessam ; Totum ilem et omne Jus Re-

gium , siquod in praenuncupata Portioné Vesselényiana in

praedicto Oppido Kecskemétb existente babita, (salvo Jure

Hacreditario
,
quod in Porlione modo dicti Oppidi Kecs-

kemétb, unacum praememorata Comitis quondam Francisci

Vesselényi , ilidem Portioné insimul impignorala baberelur,

et Familiam Bosnyákianam concorneret permanenlc) sive

per incursum notae pcrpeluae Iníidclitatis praefati olim

Francisci Vesselényi, sive eliam aüler qualitcrcunquc, et

ex quibuscunque causis, viis, módis, et ralionibus Regiam

concernerct Majestatcm, simul cum cunctis suis ulililatibus
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el pcrlinenliis quibuslibcl — — mcmoralo Comili Slepliano

Koháry , Haeredihus item , Successorikis , Cessionariis el

Legalariis ejusdem ulriusque sexus universis, jure peren-

nali, ad liberam ipsius Comilis Stcphaui Koháry disposi-

lionem
,

juxla benignum praelibalae qiiondam Caesareo

Regiae Leopoldinae Mallis, eidem Comili, jam anlehac,

qnoad omnia bona siia clargilum el confirmalum Regium

i'onscnsum, sub Icgali, lam respcclu Summae, quam Hae-

redilalis Fisci Regii, Eviclione, el cum Juris quoque

Armorum remissione, ad mcnlem eliam, el tenorem be-

nignae resolutionis praelibali quondam Domini Imperaloris

el Regis Leopoldi Conjugis oIíqi noslri, Cancellariae coluni

suae Regiae Aulicae Hungaricae
,

per praefatam Cameram

aeqiie Aulicam in Anno suprascriplo Millesimo Seplingen-

lesinio Secundo , sub dato diei decimae octavae mensis

Oclobris, jam pridem praelerili üeerelaliler inlimaiae, ac

per Mailem quoque noslram , auclorilate noslra Reginali

,

el Rcclricia, clemcnler ralihabilae el confirmalae, Jure

perennali, perpeluo, el irrevocabililer, modaiitaleque el

condilionibus, ac cautelis sub |)raruoialis, virlute aliarum

benignarum Lilerarum noslrarum Juris Regii Üonalionalium

supcriiule cni;ina(arum (Salvo nibilominus Jure alieno, potis-

símum ver Ecclesiarnm Del) dederimus, donaverimus, cl

contnierimus, vclimusquc rundem Comilem Stephannm

Koháry in Domínium suprafalae Porlionis F'iscalis Vesse-

Icnyianae in aUacto Oppido Kecskemélh praenolalo Comi-

talu Pesliensi exislenlis silualae, diclique Juris Regii ibi-

dem habili, per Regium el Vestrum Capilularem Hominos

legitimé facere inlroduci, eand<!mque, easdem , el idem,

Eidem slalui, Lege Regni admillentí,'. Super quo Fideli-

tali vcslrae harum sene Ürmiter praecipienles bcnigne

comuíillimus el mandamus ele. Dalum iu Arclu-

ducali Civitale Vienna Auslriae, die vigesima scplima

mensis Septemliris, Anno Domini MiHesimo Seplingente-

simo undecimo.
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A váci káptalan jegyzökönyvébl ; melyben lev hivatalos

jelentésböz képest Jánosi János királyi, és Berkes András káp-

talani kiküldöttek által a beigtatás 1712. Jan. 17. a hely szí-

nén ellenmondás nélktll végrehajtatott.

40.

1731. Erdödi gróf Pdlffy Miklós nádor igtató parancsa

a váci káptalanhoz , melyben meghagyja , hogy a II. Rákóczy

Ferenc fejedelemtl htlenség miatt elkobzott s általa gróf
Koháry Andrásnak adományzott kecskeméti rész birtokába,

az adományzottat ünnepélyesen s jogszerílleg igtassa be.

Comes Nicolnus Pálffy ab Erdd , Perpctuus in Vörös-

k ele. Regni Hungáriáé Pahuinns, Judex Ciimanorum,

Aurei Veiieris Kques, Comilatuum Posoniensis Perpeluus,

Pest Pilis et Solt ver Supremns Comes, Arcis P»egiae

Posoniensis Supremns aeque ac llaereditarius Capitaneus,

Sacralissimi Principis, ac Domini, Domini Caroli Sexli

Dei Gralia Elccli Romanoium Imperaloris senipcr Angusli,

ac Germaniae, Hispaniarum, Hungáriáé, Bohemiae, Dal-

matiae, Croatiae, Sciavoniaeque ele. Regis, Archiducis

Auslriae, Ducis Burgundiáé ele. aelualis iniimus Consilia-

rius, Camerarius, Generális Campi Mareschallus, unius

Reginiinis pedeslris Ordinis militiae Germanicae Colonellus,

Consilii Regii Locumlenenlialis, et Tal)nlae Seplemviralis

Praeses, ac per diclum Regnum Hungáriáé Locumlenens

Regius. Amicis suis Reverendis, Honorabilibus, Capilulo

Ecclesiae Vaciensis salutem, el amiciliam paralain cum
honore. Cum nos tum ad nonnullorum inslanlem suppli-

calionem apud nos proplerea faclani, lum ver aüenlis

el eonsideralis tidelilale, fideliumque serviliorum merilis

S|)eclabilis ac Magnifici Comilis Andreáé Koháry de

Csábrágh el Szitlnya , Pcrpelui in Murány , Comilalus
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Honlhensis Supremi ac perpelui Comilis, allefalae Suae

Mallis Sacrmae Regimiois Scheriaoi vice Colonelli. Quae

ipse Sacrae imprimis Regni Hungáriáé Coronae, ac deinde

praelibatae quoque Sacrae Caesareae Regiaeque Malii Do-

minó, Dominó nostro Clemenlissimo pro locorum el tcm-

porum varielale, alque occasionum exigenlia fideliler et

conslanler exhibuil et impendil, ac imposterum quoque

pari fulelilalis el conslanliae fervore sese exhüjilunim et

impensurum pollicelur. Cerlam quamdam Porlionem, in

cujus Possessionc adu quoque exisierel, in Oppido
Kecskemélh Comilalu Pesliensi existenle liabila, quae
alias Principis Francisci Rákóczy praefuisset,

sed per incursum nolae ioCidelilalis, ad Sacram

imprimis Regni Hungáriáé Coronam , ac deinde praelibalae

quoque Sacrae Caesareae Regiaeque Matiis Collalionem,

aul noslram Paialinaiem juxla anliquam el approbalam

Regni hujus Hungáriáé consveludinem ac Legem , rile

,

legilimeque devolula esse perhiberetur et redacla. Totum
ilem et omne Jus Regium, siquod allefata Sua Majeslas

Sacrma in Portioné, in Oppido Kecskemét, Comilaluque

Pesliensi existenle habila, eliam aliler qualilercunque babé-

rét, aul eadem Suam ex quibuscunque causis, viis, módis

el ralionibus concerneret Mailem , simul cum cunclis suis

ulililalibus, et perlinenliis quibuslibet memoralo

Comili Andreáé Kobáry de praedicla Csábrágb et Szillnya,

ipsiusque Haercdibus el Posleritatibus ulriusijue sexus uni-

vcrsis, aulhoritale nostra Palalinali et Locumlenenliali, qua

pleno jure fungimur, si el in quantum ad aliquam Eccle-

siam Dei , aul Suae Mallis arcem non |)erlineret, vigorc

aliarum Lilerarum noslrarum Donalionalium superinde ema-

nalarum , jure perpctuo el irrevocabili (salvo tamcn jure

alieno) dcd(!rimus, donaverimus, cl conlulerimus, lenen-

dum
, possidendum

, pariler et habendum , velimusque

eundem Con»ilem in Dominiunj praclalae Porlionis in

Oppido Kecskemélh antelalo Collui Pesliensi adjacenlis,

dicli(|uc Juris Regii in eadem babili, per noslrum Paialina-

iem, el veslrum Capitularem llomines legitimé inlroduci,
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eandemque el iciem ipsi Comili , ipsiusque Hacredibus el

Poslerilatibus ulriusque sexus universis slalui facere, Lege

Regni admitlente. Super quo Amiciliam veslram liarum

serié horlamur el requirimus, ac nihilominus aulhoritale

noslra Palalinali el Locumlenenliali
,
qua pleno jure fungi-

mur, vobis firmiter praecipientes commiuimus el manda-

mus ele. Dalum in Caslelio nostro Slomphensi. Die

noná mensis May. Anno Domini Miliesimo Septingentesimo

Trigesimo primo.

A váci káptalan jegyzökönyvébl; Beniczki Tamás nádori,

és Lauchas Ferenc káptalani kiküldöttek által a beigtatás

1731. Jun. 1. s következ napjain, ellenmondás nélkül a hely

szinén teljesíttetett.
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